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Kennisnemen van: 
het Lokaal Sportakkoord Harlingen 

Beste raadsleden, 

Inleiding 
Op 5 november 2019 heeft ons college besloten om deel te nemen aan de regeling 
lokale/regionale sportakkoorden zoals deze wordt aangeboden door het ministerie van VWS, 
de VSG/VNG en het NOC*NSF. Hiervoor ligt inmiddels een concept lokaal sportakkoord 
klaar. In deze brief informeren wij u graag over het proces en de invoering van het lokaal 
sportakkoord in onze gemeente. 

Uitgangspunt is het nationaal sportakkoord 
Op 29 juni 2018 heeft het ministerie samen met vertegenwoordigers van de sport, 
gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend. Het 
hoofddoel van dit akkoord is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk plezier te laten 
beleven in sport en bewegen. Onderdeel van dit akkoord is een uitrol naar lokale 
sportakkoorden. Het is daarbij belangrijk dat de gemeenten, sport- en beweegaanbieders en 
andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan samen 
uitvoering geven. 
Voor de uitvoering van het lokaal plan heeft de minister voor een periode van 3 jaar een 
uitvoeringsbudget van€ 10.000 per jaar beschikbaar gesteld. 

De ambities uit het nationaal sportakkoord zijn: 
1. Inclusieve sport en bewegen 
2. Duurzame sportinfrastructuur 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders 
4. Positieve sportcultuur 
5. Vaardig in bewegen 
6. Topsport inspireert 

Lokaal sportakkoord 
Vervolgens zijn we in Harlingen hiermee aan de slag gegaan. In oktober 2019 hebben 
initiatiefpartners BV Green Lions, V&K Stenen Man en de Skûle Welzijn en de gemeente 
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Harlingen een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een lokaal sportakkoord op te 
stellen. Met de invulling zijn we begin dit jaar gestart. 
Dit lokaal sportakkoord is een gezamenlijk akkoord, opgesteld met de sectoren sport, 
onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties en is gebaseerd op gelijkwaardigheid en 
(mede) eigenaarschap tussen partijen. De gemeente is één van de ondertekenaars van het 
akkoord. Het is dus geen beleidsdocument van de gemeente. Om tot een sportakkoord te 
komen is er een onafhankelijke sportformateur voor onze gemeente aangesteld, dhr. M. 
Van der Meer van Sport Fryslän. Dit sportakkoord is geen doel op zich, maar een middel om 
organisaties met elkaar te verbinden, te prikkelen, te inspireren en aan te zetten tot 
samenwerking en uitvoering. 

Aansluiting op bestaand beleid en ambities 
In 2017 is samen met maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, zorg, onderwijs) een 
integrale beweegvisie ontwikkeld wat heeft geresulteerd in de kadernota Sport en Bewegen 
Harlingen 2017-2021. Deelname aan het lokaal sportakkoord betekent een belangrijke stap 
in de uitvoering van deze kadernota. De hierin genoemde speerpunten sluiten namelijk bijna 
naadloos aan op de ambities van het sportakkoord. 
De kadernota van de gemeente staat niet centraal maar het gaat juist om het proces 
rondom het maken en uitvoeren van afspraken om de gezamenlijke ambitie/speerpunten te 
behalen. Dit veronderstelt commitment tussen betrokken partijen, waarin ambitie, visie en 
de weg daarnaartoe staan beschreven. 

Het opstellen van het lokaal sportakkoord biedt kansen en is meer dan alleen maar sporten 
en bewegen: 
• Sport kan breder worden ingezet. 
• Het creëert mogelijkheden voor de gemeente om de verbinding tussen de domeinen 
welzijn, onderwijs, cultuur en sport te versterken, bijvoorbeeld door het beleidsveld sport te 
verbinden aan zorg- en welzijnsvraagstukken, zoals het tegengaan van eenzaamheid en 
armoede, gezond ouder worden, re-integratie op de arbeidsmarkt, verbinding en 
samenwerking tussen burgers en sport(clubs) etc. 
• Het sluit aan op het bestuursakkoord 2018-2022 'Bouwen aan een betere toekomst'. 

Wat is de huidige stand van zaken van het lokaal sportakkoord 
We zijn gestart met een interne ambtelijke kick-off. Deze stond in het teken van informeren, 
inventariseren en het in beeld brengen van waar per deelthema kansen liggen voor 
Harlingen. Hierbij zijn 17 collega's van verschillende afdelingen en beleidsvelden betrokken 
geweest. 
Daarna volgde op 11 februari de kick off voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen. De 
opkomst was groot en de sfeer was goed. Er waren 30 deelnemende partijen aanwezig met 
in totaal 47 geïnteresseerden vertegenwoordigers. 
In totaal drie bijeenkomsten zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan om te komen tot een set 
afspraken tussen betrokken partijen zoals de gemeente, sportaanbieders en 
maatschappelijke partners. Dit heeft geresulteerd in bijgaand concept lokaal sportakkoord. 
We spreken nog van een concept omdat we door het COVID-19 virus de laatste bijeenkomst 
niet hebben kunnen houden. Op 1 september staat het laatste overleg gepland. Tijdens dit 
overleg worden de acties nog aangescherpt en rollen en verantwoordelijkheden beschreven. 
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Om te voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget is het 
voorliggende concept sportakkoord op 23 juni jl. ingediend bij de VSG. Een volledige en 
gedragen versie van het sportakkoord moet voor 8 november 2020 bij de VSG ingediend 
worden. 

Uitvoering 
Op 22 september, tijdens de Nationale Sportweek, gaan we officieel het lokaal sportakkoord 
lanceren. Dit is het formele moment dat we het sportakkoord gezamenlijk ondertekenen. 
Hiervoor wordt een feestelijke en sportieve middag/avond georganiseerd voor kinderen, 
(groot)ouders en natuurlijk de betrokken partijen. 

De taak van de sportformateur is dan klaar. We gaan zelf aan de slag met de uitvoering. Hoe 
ziet dat eruit? 
• Er wordt een kerngroep (t.b.v. coördinatie) ingericht en een viertal werkgroepen. 
• Vanuit het NOCNSF is ons een Adviseur Lokale Sport aangewezen. Deze adviseur, dhr. R. 
Schuurmans heeft de taak om de lokale sportaanbieders te versterken en te verenigen. Hij 
kijkt samen met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) welke services en 
diensten nodig zijn om de verenigingen/clubs optimaal te kunnen ondersteunen. Op basis 
van die inventarisatie levert de sport de benodigde ondersteuning aan de lokale sportclubs. 
Bijvoorbeeld door aanbod van trainersopleidingen, workshop of masterclasses voor het 
bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. 

Financiën 
Naast de inzet van ambtelijke uren wordt er op dit moment geen gemeentelijke financiële 
bijdrage gevraagd om dit sportakkoord op te stellen en uit te voeren. Daarnaast zijn er 
verschillende momenten waarop financiële middelen zijn verkregen en/of kunnen worden 
aangevraagd. 
• Sportformateur 
Voor de aanstelling van een sportformateur kreeg de gemeente Harlingen van het Rijk reeds 
een eenmalige uitkering via het gemeentefonds van € 15.000,-. Dit geld is betaald aan Sport 
Fryslàn voor de inzet van de sportformateur. 

• Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 
Inmiddels hebben wij voor 2020 al de toezegging gekregen dat wij gebruik kunnen maken 
van de uitvoeringsgelden die verbonden zijn aan de regeling Sportakkoorden. Dit budget 
bedraagt voor gemeenten tot 20.000 inwoners€ 10.000 per jaar. 
Ook voor 2021 en 2022 kan elk jaar opnieuw een uitvoeringsbudget van 10.000,- worden 
aangevraagd. Deze budgetten moeten dan uiterlijk in november van het voorafgaande jaar 
via een intentieverklaring worden aangevraagd. 
Deze middelen worden via SPUK door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
van het ministerie van VWS aan onze gemeente overgemaakt. 

Tijdens de laatste bijeenkomst van het sportakkoord worden de acties concreet gemaakt. 
Deze worden vervolgens ook op geld gezet. Voor het eerste jaar (2020) lijkt een bijdrage van 
€ 10.000,- voldoende. Daarnaast is met de uitvoering ook een verbinding mogelijk met de in 
de gemeentebegroting opgenomen bedragen voor sportactiviteiten. 
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• Adviseur Lokale Sport 
Voor de services van de Adviseur Lokale Sport wordt jaarlijks een bedrag van€ 10.500 door 
de NOC*NSF beschikbaar gesteld. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode van 
uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. 

Met vriendelijke groet, 

de 

apl. 

ter en wethouders van Harlingen, 
de burgemeeSfeH, } H / \ 

W.R. Sluiter - 
Bijlagen: 

1. Concept Lokaal sportakkoord Harlingen 


