
 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

19R.00771 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 29 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Sport 
Contactpersoon : A. van  Pelt 
Tel.nr. : 8959 

E-mailadres : pelt.a@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Deelname gemeente Oudewater aan Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur 

Kennisnemen van: 
Deelname gemeente Oudewater aan Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur door het samen 
met de lokale partners ondertekenen van de betreffende intentieverklaring.  

Inleiding: 
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 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.  
 
In dat nationale sportakkoord faciliteren zij de lokale gemeenten in het afsluiten van een lokaal 
sportakkoord.  
 
Gemeente Oudewater neemt deel aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur om zo tot een 
gedragen lokaal sportakkoord te komen.  

Kernboodschap: 

Het nationale sportakkoord heeft zes ambities: 
1. Inclusief sporten & bewegen;  
2. Duurzame sportinfrastructuur; 
3. Vitale sport- en beweegaanbieders; 
4. Positieve sportcultuur; 
5. Vaardig in bewegen; 
6. “Topsport die inspireert”. 
 
Een lokaal sportakkoord heeft als doel de bestaande aanbieders in de hele breedte van de sport, inclusief 
Sociaal Domein, bij elkaar te brengen. Het betreft scholen, sportverenigingen, commerciële 
sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente Oudewater. Door met elkaar een 



 

sportakkoord te sluiten en deze uit te voeren ontstaat er een nieuwe impuls op de inhoudelijke thema’s.  
 
Een focus op enkele of meerdere van  bovenstaande thema’s voor het Oudewaterse Sportakkoord volgt. 
Deze focus wordt gekozen op basis van de energie van de betrokken partijen. 
 
Voor de deelname aan de sportformateur is een intentieverklaring nodig. Deze wordt, naast de gemeente, 
door minimaal drie lokale organisaties ondertekend. Voor Oudewater zij dat er vier: 
FC Oudewater, OZV (Oudewaterse Zwemvereniging), SBZO (Stichting Beheer zwembad Oudewater) en 
Richard Proost Sport. 
 
Deze intentieverklaring is onderdeel van de aanvraag voor gelden voor een lokale sportformateur. De inzet 
van de sportformateur is gepland vanaf 1 december tot en met april 2020.  
 
In de periode tot en met maart 2020 wordt er aan een lokaal sportakkoord gewerkt door de lokale partners 
onder leiding van de sportformateur. In april verwachten we de oplevering van het door de partners 
ondertekende sportakkoord. Het lokale sportakkoord wordt een gedragen akkoord die bijdraagt aan doelen 
zoals genoemd in de maatschappelijke agenda Sociaal Domein Oudewater 2019-2022. 
 
Met ons lokale sportakkoord wordt er een uitvoeringsbudget aangevraagd. Dit budget wordt gefinancierd 
door het Rijk. Vanaf mei 2020 start de uitvoering van het sportakkoord. Deze loopt tot en met december 
2022.  

Financiën 

Door het deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur ontvangt gemeente 
Oudewater vanuit het Rijk: 

1. €15.000 voor de inhuur van een deskundige sportformateur die ons lokale sportakkoord opstelt 
2. €10.000 per jaar voor drie jaar in de periode van 2020-2022 voor de uitvoering van ons lokale 

sportakkoord door de lokale partners.  
 

Vervolg: 
De gemeenteraad ontvangt in een volgende RIB het in Oudewater afgesloten lokale sportakkoord.  

Bijlagen: 
Concept intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur [corsanr. 19.089052] 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 
 

 

 

  

 



 

 
 

 



 
Bijlage 1: Intentieverklaring Oudewater  
 
 
 
Hiermee verklaart de gemeente Oudewater dat zij:  
 
In de periode 2019-2020 zal deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – 
Sportformateur en hierbij de volgende zaken in acht neemt:  
 
a. dat het budget van € 15.000, - wordt benut voor de inzet van een sportformateur;  

b. dat de sportformateur voldoet aan het beschreven profiel;  

c. dat de gegevens van de sportformateur verstrekt worden aan Vereniging Sport en 
Gemeenten;  

d. dat de sportformateur deelneemt aan een kick-off bijeenkomst, aanwezig is bij 
vervolgbijeenkomsten georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten en op deze 
wijze actief bijdraagt aan kennisdeling ten faveure van het lokale beleid;  

e. dat de sportformateur lokale bijeenkomsten voor gemeente, lokale sport en 
maatschappelijke partners organiseert om input te verzamelen voor de ontwikkeling van 
een Lokaal Sportakkoord;  

f. dat ondertekenende partijen tenminste twee keer per jaar bijeenkomen om de voortgang 
te bespreken;  

g. dat partijen zich inspannen om te komen tot een lokaal en/of regionaal akkoord;  

h. dat de ambities uit het Nationaal Sportakkoord als leidraad worden genomen;  

i. dat gebruik wordt gemaakt van de beschikbare lokale en landelijke data die de ambities 
van een lokaal en/of regionaal sportakkoord onderbouwen;  

j. dat maatschappelijke partners uit onderwijs, (gezondheids-)zorg en sociaal domein 
betrokken worden om tot een akkoord te komen;  

k. dat gestreefd wordt naar een sterke vertegenwoordiging van de lokale sportsector (ook 
commercieel) bij de ontwikkeling van een lokaal en/of regionaal sportakkoord;  

l. dat de gemeente en lokale partners meewerken aan monitoring en lerend beleid.  
 
Namens college van B&W:  
Naam. Wethouder W. Kok 
Handtekening.  
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