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Onderwerp   
Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – uitvoeringsbudget 2020 

Nummer 2019/599953 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Hamilton, V.M. 

Telefoonnummer 023-5113087 

Email ghamilton@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het Rijk stelt in de periode 2020 en 2021  jaarlijks een uitvoeringsbudget 

beschikbaar van € 80.000 om de geformuleerde ambities uit het Haarlems 

Sportakkoord te verwezenlijken. In het Haarlems Sportakkoord worden de 

doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord nader uitgewerkt. Doel van het 

Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en 

bewegen. Randvoorwaarde voor het ontvangen van het uitvoeringsbudget is het 

ondertekenen van de Intentieverklaring. Met de ondertekening van de 

Intentieverklaring voor het Haarlems Sportakkoord komt € 80.000,- beschikbaar 

voor de periode 2020. 

 

Met de intentieverklaring spreekt de gemeente de intentie uit dat ze de 

inspanningen verricht die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities die 

staan beschreven in het Haarlems Sportakkoord.  

 

Het college is het bevoegd orgaan voor het ondertekenen van de 

Intentieverklaring. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de raadscommissie Samenleving. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019 (2015/29476), zoals 
besproken in de raad d.d. 26 maart 2015  

- Agenda voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen (2015/073399)  

- Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 (2018/422959), zoals 

besproken in het collega d.d.11 september 2018 

- Intentieverklaring  Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur 2019 

(2019/201806), zoals besproken in het college d.d. 9 april 2019 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015029476-2-Raadsstuk-Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/2-april/19:30/Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen/2015-073399-3-Bijlage-1-Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen-DEF-RAAD.docx
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/11-september/10:00/Brede-Regeling-Combinatiefuncties-2019-2022
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/09-april/10:00/Regeling-Lokale-Sportakkoorden-Sportformateur-2019/
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Besluit College  

d.d. 5 november 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. De intentieverklaring  te ondertekenen, waarmee de gemeente een rijksbijdrage 

van € 80.000,- ontvangt om de geformuleerde ambities uit het Haarlems 

Sportakkoord te verwezenlijken per januari 2020. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het ministerie van VWS heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk 

betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk 

mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit doel te realiseren is het belangrijk dat de 

gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk 

regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Het ministerie van VWS wil dit bereiken door gemeenten 

te stimuleren om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In een lokaal sportakkoord 

maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen 

binnen hun gemeente willen bereiken.  

 

In het Haarlems Sportakkoord worden de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord nader 

uitgewerkt. Op 6 maart jl. ontving het college van burgemeester en wethouders van Haarlem 

informatie over de uitvoering van lokale sportakkoorden. Voor de totstandkoming van 

lokale/regionale sportakkoorden stelde het rijk budget beschikbaar (€ 15.000,- per gemeente) voor 

procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’.  De sportformateur is in mei 2019 in Haarlem 

gestart. De sportformateur is met diverse partijen in gesprek gegaan over de invulling van een 

Haarlems Sportakkoord en om de afspraken daarbinnen te faciliteren. Een kerngroep, bestaande uit 

sportaanbieders en maatschappelijke organisaties (uit de sectoren onderwijs, zorg en welzijn) heeft 

projecten en doelstellingen geformuleerd. Tijdens een congres op 25 september jl. zijn deze getoetst 

bij een breed publiek. Op 2 oktober heeft de kerngroep de ideeën met het meeste draagvlak 

gebundeld in het Haarlems Sportakkoord. 

De sportformateur heeft het Haarlems Sportakkoord opgesteld, waarmee invulling wordt gegeven 

aan de volgende ambities uit het Nationaal Sportakkoord:  

a) Inclusief sporten en bewegen 

b) Duurzame sportinfrastructuur 

c) Vitale sport- en beweegaanbieders 

d) Positieve sportcultuur 
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e) Vaardig in bewegen 

f) Topsport die inspireert 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreekt de gemeente de intentie uit dat ze in 2020 

de inspanningen verricht die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities die staan beschreven 

in het Haarlems Sportakkoord.  

 

Met het aanbieden van de ondertekende intentieverklaring bij VSG wordt  € 80.000 

uitvoeringsbudget in 2020 ingezet voor de gemeente Haarlem. Dit is een impuls om de komende 

twee jaar de doelstellingen van het Haarlems Sportakkoord te verwezenlijken. De intentieverklaring 

dient vóór 8 november 2019 te zijn aangeboden aan de VSG. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van Burgemeester en wethouders besluit: 

1. De intentieverklaring  te ondertekenen, waarmee de gemeente een rijksbijdrage van € 

80.000,- ontvangt om de geformuleerde ambities uit het Haarlems Sportakkoord te 

verwezenlijken per januari 2020.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring en het Haarlems Sportakkoord komt het 

uitvoeringsbudget van € 80.000 vrij. Door het inzetten van het uitvoeringsbudget worden 

verbindingen tussen lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke partners versterkt Door deze 

netwerkvorming worden projecten in gezamenlijkheid ontwikkeld en kunnen de ambities uit het 

Sportakkoord Haarlem en de Sportnota verder worden verwezenlijkt. Denk hierbij aan de volgende 

projecten: het beschikbaar stellen van sportmaterialen voor gehandicapten, flexibel gebruik van 

gymlokalen en schoolpleinen en kennisuitwisseling over talentontwikkeling. 

 

4. Argumenten 

4.1 Het besluit versterkt het bestaande beleid 

De ambities in het Haarlems Sportakkoord sluiten aan bij de doelstellingen van het sportbeleid van 

de gemeente Haarlem. De gemeente ontvangt met het uitvoeringsbudget extra middelen. Daarmee 

is het Haarlems Sportakkoord  een extra ondersteuning voor de uitvoering van het sportbeleid. 

 

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Ook 

inwoners die nu nog minder actief zijn. Om specifieke doelgroepen te bereiken is samenwerking 

nodig met organisaties op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en gezondheid. 

 

Het Sportakkoord sluit ook aan op beleid in andere programma’s (denk aan * Maatschappelijke 

participatie, *Ondersteuning en Zorg en *Werk, Inkomen en Schulden). Ondertekening van de 

intentieverklaring geeft door het vrijkomen van het uitvoeringsbudget een extra impuls voor 

projecten die deze beleidsterreinen raken. 



 

 Kenmerk: 2019/599953 4/4 

 

  

 

4.2 Het besluit vergroot de toekomstbestendigheid van de organisatie van sport 

Door uitvoering te geven aan het Haarlemse Sportakkoord worden projecten verankerd in 

samenwerkingsverbanden. Het ontwikkelen van-  en uitvoering geven aan projecten gebeurt met 

meerdere partners. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een groot draagvlak. 

Daarnaast worden projecten ontwikkeld die kopiëerbaar zijn. Bovenstaande draagt bij aan de 

toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van sport.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het uitvoeringsbudget komt beschikbaar na akkoord van Ministerie van VWS op het Haarlems 

Sportakkoord. In theorie kan de aanvraag voor het uitvoeringsbudget afgewezen worden. Dit is een 

risico voor de projecten die zijn benoemd in het Sportakkoord. In dat geval is er geen financiering 

voor deze projecten. Verwachting is echter dat VWS het Haarlems Sportakkoord niet zal afwijzen, 

aangezien de gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Intentieverklaring Regeling Lokale 

Sportakkoorden – Sportformateur 2019. 

 

6. Uitvoering 

Na het indienen van de ondertekende intentieverklaring vóór 8 november 2019 wordt Haarlem via 

de komende decembercirculaire Gemeentefonds officieel geïnformeerd over de toekenning van 

rijksmiddelen voor uitvoeringsbudget van het Haarlems Sportakkoord. De deelnemende partijen 

gaan per januari 2020 met de uitvoering van de ambities uit het Haarlems Sportakkoord aan de slag. 

De kerngroep Sportakkoord Haarlem draagt zorg voor de implementatie van het Sportakkoord 

Haarlem. Ze zal regelmatig de voortgang bespreken en de resultaten monitoren. Dit wordt gedaan 

met behulp van de inzet van stagiaires Sportkunde van Hogeschool InHolland.  

 

7. Bijlagen 

1. Te ondertekenen Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – Uitvoeringsbudget  

2. Haarlems Sportakkoord  

 

 

 

 

 

 

 

 


