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1. Voorstel 

1. Het lokale sportakkoord Midden-Groningen vast te stellen;  

2. Het uitvoeringsbudget van €40.000 per jaar op te nemen voor de periode 2020, 2021 en 2022 

in de programmabegroting Dorpen en Wijken voor implementatie van het sportakkoord, met als 

dekking de toegevoegde middelen aan de Algemene Uitkering 

 

2. Inleiding 

In juni 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport samen met de 

sportbonden NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en diverse maatschappelijke 

organisaties en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het doel van het akkoord is om het 

belang van sport voor de maatschappij stevig neer te zetten en om de organisatie en financiën van 

de sport toekomstbestendig te maken. Het Nationaal Sportakkoord bevat een zestal speerpunten: 

 

1. Inclusief Sporten en Bewegen 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale aanbieders 

4. Positieve sportcultuur 

5. Vaardig in bewegen 

6. Topsport inspireert 

 

De partijen betrokken bij het Nationaal Sportakkoord hebben zich ingespannen om het 

sportakkoord te laten vertalen naar de lokale context door de ontwikkeling van lokale 

sportakkoorden te bevorderen. In Midden-Groningen is in april 2019 een intentieverklaring 

ondertekend om een eigen sportakkoord op te stellen. Als onderdeel van het proces is een 

sportformateur aangesteld met de taak om zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders en overige 

maatschappelijke partijen aan tafel te krijgen. De formateur trad op als procesbegeleider en 

faciliteerde het gesprek over de invulling van het lokale sportakkoord. 

 

In de afgelopen maanden is door vele partijen meegedacht over de vorm en de inhoud van het 
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lokaal sportakkoord. Naast een groot aantal sportverenigingen en -aanbieders zijn onder andere 

welzijnsorganisaties en zorginstellingen betrokken geweest bij het proces. Daarmee doet het 

akkoord recht aan de grote diversiteit aan relevante partijen binnen het sportdomein en aan de 

lokale context. De gemeente Midden-Groningen is slechts één van de partijen die deelneemt aan 

het lokaal sportakkoord en heeft dus evenveel zeggenschap over de afspraken in het akkoord als de 

andere deelnemers. 

 

De partijen van het lokale sportakkoord hebben besloten in te willen te zetten op de volgende drie 

thema’s: 

1. Inclusief sporten & bewegen; 

2. Jeugd vaardiger in bewegen; 

3. Vitale sportaanbieders. 

 

Inclusief sporten en bewegen richt zich op het creëren van een passend en toegankelijk 

sportaanbod voor alle inwoners van Midden-Groningen met bijzondere aandacht voor kwetsbare 

groepen. Thema 2 – Jeugd vaardiger in bewegen – houdt zich bezig met de ambitie om meer 

kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en het ombuigen van de negatieve trend in de 

motorische vaardigheid van kinderen. Het thema vitale sportaanbieders moet sportverenigingen en 

andere sportaanbieders helpen om weerbaar en toekomstbestendig te worden, zodat sporten 

toegankelijk en bereikbaar blijft voor de inwoners van Midden-Groningen. 

 

Gemeenten die meedoen aan het lokaal sportakkoord ontvangen in 2020, 2021 en 2022 een 

uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS. Voor de gemeente Midden-Groningen betreft dit 

driemaal een budget van €40.000. Hoewel onze gemeente het geld beheert, gaan de betrokken 

partijen in gezamenlijkheid over de verdeling van de middelen. De sportformateur maakt nog 

afspraken met de ondertekenaars over het oprichten van een stuurgroep die beslissingen over de 

besteding het budget zal nemen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen heeft samen met een groot aantal sportaanbieders en andere 

maatschappelijke partijen een lokaal sportakkoord gesloten. In het sportakkoord zijn afspraken 

gemaakt die moeten bijdragen aan het realiseren van een passend, toegankelijk en 

toekomstbestendig sportaanbod voor alle inwoners in Midden-Groningen. Om de ambities uit het 

akkoord te realiseren stelt de raad voor de periode 2020, 2021 en 2022 een budget van €40.000 per 

jaar beschikbaar voor de uitvoering van het akkoord. De gemeente ontvangt daarvoor aanvullende 

middelen van €40.000 per jaar van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.  

4. Bevoegdheid van de raad 

U heeft budgetrecht en bepaalt of u wilt instemmen met het beschikbaar stellen van het 

uitvoeringsbudget van driemaal €40.000 voor het lokaal sportakkoord. 

5. Beoogd effect 

De inzet met het sportakkoord is om de lokale sportinfrastructuur te versterken. De gemaakte 

afspraken zorgen voor verbeterde samenwerking tussen sportaanbieders onderling en tussen 

sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen. Het proces in de aanloop naar het 

definitieve akkoord heeft al tot verschillende nieuwe verbindingen tussen deelnemers geleid. Onze 

ambitie is om duurzame samenwerking tussen partijen te laten ontstaan en binnen die 

samenwerking een aantal goede initiatieven te helpen vormgeven die bijdragen aan het verbeteren 
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van de gezondheidssituatie van de inwoners. 

6. Historische context 

In juni 2018 heeft het ministerie van VWS samen met de sportbonden NOC*NSF, de Vereniging Sport 

en Gemeenten (VSG) en diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven een Nationaal 

Sportakkoord gesloten. Dit akkoord met een zestal deelthema’s vormt de basis voor de lokale 

sportakkoorden die momenteel overal in het land worden afgesloten. Onze gemeente heeft in april 

2019 een intentieverklaring ondertekend om een eigen sportakkoord op te stellen en heeft 

vervolgens een sportformateur aangesteld om dit proces te begeleiden. Het ministerie van VWS 

stelt uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten die een lokaal sportakkoord afsluiten. Onlangs 

is het budget door het ministerie uitgebreid van 2 naar 3 jaar. De raad is tussentijds geïnformeerd 

over de stand van zaken van het sportakkoord via een raadsbrief en de reguliere P&C-cyclus. 

7. Argumenten 

Versterken samenwerking tussen deelnemers aan het akkoord. 

Het lokaal sportakkoord draagt bij aan het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden 

tussen sportaanbieders onderling en tussen sportaanbieder en andere maatschappelijke partijen. In 

de praktijk hebben deze organisaties veelal moeite om buiten hun eigen grenzen te denken en 

handelen. De sessies in de aanloop van het akkoord hebben er al toe geleid dat verschillende 

partijen voor het eerst met elkaar om tafel zaten, kennis uitwisselden, en plannen voor onderlinge 

samenwerking bespraken. De uitvoering van het sportakkoord moet deze samenwerkingsverbanden 

verder helpen vormgeven en verduurzamen. Door deze samenwerking ontstaan nieuwe initiatieven 

ten bate van de inwoners van Midden-Groningen. 

 

Verbeteren gezondheidssituaties inwoners van Midden-Groningen. 

Gemeente Midden-Groningen scoort relatief slecht op het gebied van leefstijl en gezondheid. Zo 

kampt ongeveer 55% en 20% van de inwoners met respectievelijk overgewicht en obesitas. 

Daarnaast heeft onze gemeente een relatief grote groep inwoners met een lage sociaaleconomische 

status. Het percentage mensen in deze groep dat voldoende beweegt ligt aanzienlijk lager dan in 

groepen met een hogere sociaaleconomische status. De afspraken in het lokale sportaanbod zijn 

erop gericht om juist voor de groep kwetsbare inwoners tot een beter passend en meer 

toegankelijk sportaanbod te komen. Denk daarbij aan het vormgeven van sportaanbod binnen 

jongerenwerk en het verbeteren van begeleiding voor sporters met een (geestelijke) handicap of 

beperking. 

 

Aansluiting bij lokaal sportbeleid. 

Het sportakkoord is een mooi verlengstuk van het lokale sport en beweegbeleid van de gemeente. 

Ons beleid zet onder andere in op het vergroten van het aandeel bewoners dat regelmatig sport en 

beweegt en het bevorderen van vitale sportverenigingen. Het lokaal sportakkoord versterkt deze 

aanpak door sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen te mobiliseren om een actieve 

bijdrage te leveren aan het verbeteren van de lokale sport en beweegsector.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De gemeente Midden-Groningen is slechts één van de partijen die deelneemt aan het lokaal 

sportakkoord en heeft dus evenveel zeggenschap over de afspraken in het akkoord als de andere 

betrokken partijen. De gemeente beheert het geld en heeft een belangrijke ondersteunende rol in 

de uitvoering van het akkoord, maar de deelnemers gaan in gezamenlijkheid over de verdeling van 

de middelen. De resultaten en uitkomsten van het akkoord zijn daardoor grotendeels afhankelijk 
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van de keuzes en inzet van de deelnemers aan het akkoord. 

 

9. Financiële paragraaf 

De kosten voor de implementatie van het sportakkoord worden volledig gedekt uit het 

uitvoeringsbudget dat de gemeente hiervoor ontvangt van het ministerie van VWS. Het betreft 

geoormerkte middelen die de gemeente aanvullend ontvangt van in totaal driemaal €40.000 voor 

de periode 2020, 2021 en 2022. De extra ontvangsten en lasten van in totaal € 40.000 per jaar 

zullen worden verwerkt in de begrotingswijziging van de Najaarsnota 2020. 

10. Communicatie 

De definitieve ondertekening van het sportakkoord zal plaatsvinden tijdens de lokale 

sportverkiezingen op 23 oktober 2020 (onder voorbehoud in verband met corona). Tijdens dit 

evenement zullen ook deelnemers aan het akkoord en pers aanwezig zijn.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het lokaal sportakkoord is tot stand gekomen is samenspraak met een diverse groep 

sportaanbieders, maatschappelijke partijen en inwoners van de gemeente. De meeste partijen 

hebben aangegeven het akkoord te willen ondertekenen en zich daarmee ook te willen inspannen 

om de afspraken in het akkoord uit te voeren. In september zal met de deelnemers van het akkoord 

een sessie worden georganiseerd om afspraken te maken over het oprichten van een stuurgroep die 

toeziet op de uitvoering. Het doel is om na de officiële ondertekening in oktober de eerste 

initiatieven vanuit de deelnemers te kunnen financieren. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

 

Bijlage: 

1 Lokaal sportakkoord Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


