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Kennisnemen van: 
Het lokaal sportakkoord gemeente Harlingen 

Beste raadsleden, 

Aanleiding 
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met gemeenten (Vereniging 
Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineen geslagen en een 
Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Nationaal Sportakkoord heeft als hoofddoel zoveel 
mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In dat Nationale Sportakkoord 
faciliteren zij de lokale gemeenten in het afsluiten van een lokaal sportakkoord. Gemeente 
Harlingen heeft deelgenomen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. Samen met 
initiatiefpartners V&K de Stenen Man, BV Green Lions en De Skûle Welzijn zijn we aan de 
slag gegaan met het opstellen van een lokaal sportakkoord in Harlingen. 
U bent hierover via de raadsinformatiebrief van 10 juli jl. op de hoogte gebracht. 

Lokaal sportakkoord Harlingen 
Vanaf januari tot september is dit jaar onder begeleiding van een sportformateur met lokale 
partners aan het lokaal sportakkoord gewerkt. Dat het samen opstellen van een lokaal 
sportakkoord partijen verbindt en energie geeft bleek al bij de startbijeenkomst. Deze 
bijeenkomst, maar ook de twee werksessies die daarna volgden werden goed bezocht. De 
aanwezigen waren enthousiast, deelden hun kennis en ontdekten wat voor mooie 
activiteiten al in Harlingen worden georganiseerd. 
Er werd veel input geleverd en het concept lag in juni al voor 95% klaar. Tijdens de laatste 
sessie wilden we nog de puntjes op dei zetten, maar door corona-maatregelen werd deze 
bijeenkomst niet druk bezocht. Er zijn nog een paar laatste aanpassingen gemaakt en het 
sportakkoord wordt, conform de regeling, uiterlijk 8 november ingediend bij de VSG. 

Het sportakkoord is een dynamisch document en kan gaandeweg nog worden aangevuld 
met ambities, speerpunten en actiepunten. Dit geeft de mogelijkheid aan partijen, die niet in 
het voorstadium betrokken zijn geweest en/of konden zijn, om alsnog aan te haken. 

Sportakkoord gemeente Harlingen een feit tijdens de Nationale Sportweek 
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Het lokaal sportakkoord Harlingen is klaar. Dit hebben we op een feestelijke en bij deze tijd 
passende manier gevierd. Op vrijdag 18 september, tijdens de eerste dag van de Nationale 
Sportweek, kwamen de initiatiefnemers bijeen in de Waddenhal en hebben als eersten hun 
handtekening onder het lokaal sportakkoord gezet. Daarna hebben nog 16 partijen het 
lokaal sportakkoord Harlingen ondertekend, waaronder sportaanbieders, maatschappelijke 
organisaties en scholen. 

Omdat we bij deze ondertekening niet groots konden uitpakken zijn verenigingen, scholen 
en andere betrokken partijen gevraagd of ze het lokaal sportakkoord wilden ondertekenen 
tijdens de Nationale Sportweek. Op een door hun aangegeven tijdstip hebben collegeleden 
en ook enkele raads- en commissieleden deze partijen bezocht om handtekeningen op te 
halen. Tijdens deze bezoekjes werd onderling kennisgemaakt en werden leuke 
demonstraties gegeven door verenigingen. De ondertekenaars gaven aan de persoonlijke 
aandacht en belangstelling van bestuurders zeer te waarderen. 
Inmiddels melden zich al meerdere organisaties die zich graag willen aansluiten bij het 
sportakkoord. Ook bij hen gaan we langs om een handtekening op te halen. Uiteraard is ook 
voor deze partijen een stukje persoonlijke aandacht fijn. U bent dan ook van harte welkom 
om bij de ondertekeningen die nog volgen aanwezig te zijn. De hiervoor geplande dagen 
worden via de griffie met u gedeeld. 

In bijgaand filmpje treft u nog een sfeervolle weergave van de ondertekening tijdens de 
Nationale Sportweek (https://youtu.be/Tr GztqEf q}. 

Organisatie 
De vervolgstap is dat we de komende drie jaar hier uitvoering aan gaan geven. Vanuit het 
Ministerie van VWS ligt geld voor ons klaar om met de uitvoering te starten. 

Er komen vier werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van actiepunten 
binnen de vier thema's. De coördinatie voor de uitvoering ligt bij de kerngroep. We 
onderzoeken de mogelijkheden om hierbij aan te sluiten bij de stichting Sportpromotie 
Harlingen. De kerngroep en werkgroepen worden zo snel mogelijk geformeerd, zodat we 
nog dit jaar kunnen starten. 

Inmiddels wordt vorm gegeven aan een Beweegteam Harlingen en zal bestaan uit zowel 
buurtsportcoaches als vakleerkrachten. Dit Beweegteam wordt gekoppeld aan het 
uitvoeringsprogramma lokaal sportakkoord. De benoemde ambities, speerpunten en 
actiepunten in het lokaal sportakkoord passen naadloos in het uitvoeringsplan van de 
kadernota Sport en Bewegen van de gemeente. Ook draagt het sportakkoord bij aan de 
JOGG-aanpak en het jeugd- en gezondheidsbeleid, zodat ook aan de daarin genoemde 
ambities uitvoering wordt gegeven. 

Communicatie 
Alle betrokken partijen krijgen het lokaal sportakkoord toegestuurd. Nog niet betrokken 
partijen gaan we actief benaderen met de vraag of ze zich willen committeren aan het 
sportakkoord. 
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Over de voortgang van de uitvoering van het lokaal sportakkoord en behaalde resultaten 
houden we u jaarlijks op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

ren wethouders van Harlingen, 
de burg 
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S. van den Broek 

Bijlagen: 
1. Sportakkoord gemeente Harlingen, september 2020 


