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Onderwerp: Art 38 vraag RvO over het Nationale Sportakkoord

Geachte heer Ijsbrandy,
Op 21 maart jl. heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de uitvoering van afspraken zoals vervat
in het Nationale Sportakkoord. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw
vraag cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van
de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.
VRAAG 1:
Wanneer en op welke wijze gaat de gemeente Haarlem uitvoering geven aan de afspraken zoals
vervat in het Nationale Sportakkoord?
ANTWOORD:
Op 6 maart jl. ontving het college van burgemeester en wethouders van Haarlem informatie over de
uitvoering van lokale sportakkoorden. Het rijk stelt per mei 2019 budget beschikbaar (€ 15.000,- per
gemeente) voor procesbegeleiders, de zogenaamde 'sportformateur'. Het eindproduct van de inzet
van een sportformateur is een lokaal sportakkoord. In een lokaal sportakkoord maken partijen
afspraken over hoe zij met elkaar de doelen op het gebied van sport en bewegen binnen hun
gemeente willen bereiken.
Indien de gemeente gebruik wil maken van de middelen voor een sportformateur, dient de
'Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur' getekend te worden. Op 9 april
2019 heeft het college van burgemeester en wethouders middels een collegebesluit (2019/201806)
besloten:
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De 'Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur' te ondertekenen,
waarmee de gemeente een rijksbijdrage van € 15.000,- ontvangt voor de inzet van een lokale
sportformateur per mei 2019.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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