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Kennisnemen van 
De voortgang van het Lokaal Sportakkoord Oudewater  
  
 
   
 
Inleiding 
Op de vergadering van het Forum Samenleving op 21 september 2020 is door wethouder Kok toegezegd een evaluatie 
uit te voeren naar de ervaringen met het Lokaal Sportakkoord in Oudewater. Deze toezegging heeft nummer T-711.  
 
De coördinatie van het Oudewaterse Lokale Sportakkoord is, tezamen met de uitvoering van de Brede Regeling 
Combinatiefuncties, per aanbesteding belegd bij Oudewater Vitaal. Voor het Lokale Sportakkoord wordt jaarlijks door de 
gemeente uitvoeringsbudget bij het Rijk aangevraagd. Op basis van het aantal inwoners van Oudewater bedraagt dit 
bedrag jaarlijks €10.000. De Brede Regeling Combinatiefuncties is een landelijke regeling die tot doel het bruggen te 
slaan tussen het onderwijs, de wijk, sport en cultuur. Voor sport in Oudewater kan 1,5 fte ingezet worden. Het Rijk draagt 
hieraan €30.000 bij, de overige kosten dienen lokaal aangevuld te worden. In de opdracht aan Oudewater Vitaal is dit als 
volgt omschreven:  
 
“De opdracht voor de combinatiefunctionaris sport, welzijn en zorg bestaat enerzijds uit het aanjagen en coördineren van 
de uitvoering van het Sportakkoord Oudewater. Het Sportakkoord Oudewater wil inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen, op een wijze die past bij Oudewater, die past bij de clubs, de mentaliteit, de saamhorigheid en de 
gedeelde verantwoordelijkheid. Met samenwerking, kennisdeling, afstemming en uitwisseling creëren we een 
toekomstbestendig sportaanbod voor jong en oud. Anderzijds moet de inzet van de combinatiefunctionaris sport, welzijn 
en zorg bijdragen aan het realiseren van de onderstaande effecten uit de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 
(MAG) Oudewater:  

  Gezondheid en bewegen:  

we zetten in op een gezond gewicht voor iedereen, maar besteden daarbij meer aandacht aan jongeren en senioren. 
Daarnaast willen we dat de deelname aan sport stijgt en dat meer mensen voldoen aan de beweegnorm.  
 
   

  Groei, ontwikkeling en leren:  



we zetten in op gezond en veilig opgroeien thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we vooral door een breed aanbod 
van algemene voorzieningen te stimuleren en te faciliteren, zoals de aanwezigheid en bekendheid van het 
consultatiebureau, kinderopvang, jongerenwerk, sportverenigingen, maatschappelijk werk en meer. De 
combinatiefunctionaris sport, zorg en welzijn stimuleert de verbinding tussen organisaties, daar waar het thema’s rondom 
gezondheid en bewegen betreft. De  
combinatiefunctionaris heeft ook aandacht voor een veilig, pedagogisch sportklimaat bij clubs en verenigingen.  
 
   

  Maatschappelijke ondersteuning en -betrokkenheid: 
we willen vanuit ‘Ouderen langer thuis’ en gezondheidsbeleid graag dat de combinatiefunctionaris een rol speelt 
bij het realiseren van resultaten op het gebied van vermindering eenzaamheid (activiteiten die aansluiten bij de 
behoefte van ouderen) en voldoen aan de beweegnorm, en stabilisering/daling van overgewicht. Een 
combinatiefunctionaris kan voor deze doelgroep de samenwerking aangaan met organisaties die gericht zijn op 
bewegen (professionele en vrijwilligersorganisaties), meewerken aan maatwerk oplossingen voor bijvoorbeeld 
fysiek vitale mensen met dementie. Dus, meer algemeen gesteld: sport en bewegen verbinden met het sociaal 
domein.” 

.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Sinds de start van Oudewater Vitaal op 14 september 2020 hebben de Covid-maatregelen een belangrijke stempel 
gedrukt op de werkzaamheden. Het was lastig om vergaderingen te organiseren en veelvuldig was het zelfs onmogelijk 
om evenementen en projecten op te zetten. Hierdoor heeft het Lokaal Sportakkoord nog niet bereikt wat we voor ogen 
hadden vorig jaar, maar desondanks zijn er goede stappen gemaakt.  
 
Zo is er een regiegroep geformeerd, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de Oudewaterse samenleving. 
Deze groep behelst 12 leden, waaronder Oudewater Vitaal, basisscholen, GGD, sportverenigingen, een 
fitnessondernemer, woon- en zorgcentrum Wulverhorst en de bestuurder van de Noord Syde. Deze groep is drie maal bij 
elkaar gekomen om met elkaar de kansen voor Oudewater te verkennen en met elkaar plannen te maken.  
 
Als concreet resultaat zijn de volgende projecten ontwikkeld:  

  Oudewaterse sportweek 25- 3okt 

De doelstelling van deze week is het terugwinnen van oud-leden van verenigingen en het binden van bestaande leden. 
Gedurende deze week worden dagelijks activiteiten georganiseerd, waarbij sportaanbieders zichzelf kunnen presenteren. 
Een van de activiteiten is een sponsorloop voor het hospice.  
   

  In november wordt een vitaliteitscafe georganiseerd. Het thema van deze dag is het Athletic Skills Model, een 
methodiek die inzet op een brede motorische ontwikkeling van jeugd. Diverse sportaanbieders hebben 
aangegeven met deze methodiek aan de slag te willen gaan.  
  

  Het programma ‘Trainers voor de klas’ wordt opgestart. Trainers en spelers van sportaanbieders gaan langs bij 
de scholen om daar een les bewegingsonderwijs te verzorgen. Op die manier maken alle leerlingen kennis met 
diverse sporten. 

 
Daarnaast is Oudewater Vitaal een belangrijke partner bij het preventieakkoord. Een Lokaal Preventie Akkoord is gericht 
op gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te 
gaan. Door de regiegroep van het Lokaal Sport Akkoord ook voor dit akkoord in te zetten (maar wellicht uit te breiden) 
worden de beide akkoorden aan elkaar geknoopt en is meer integraliteit bijna een automatisch gevolg.  
  
 
   
 
Financiën 
Voor de uitvoering van het Oudewaterse sportakkoord hebben wij voor het jaar 2021 een bedrag van € 10.000 
ontvangen. Halverwege het jaar is dit bedrag verdubbeld door het Rijk, om op die manier lokaal bij te kunnen dragen aan 
het middels bewegen tegengaan van de effecten van de Coronacrisis. Voor het jaar 2022 is waarschijnlijk wederom € 



10.000 beschikbaar. De aanvraag daartoe dient in November 2021 gedaan worden en zijn we natuurlijk voornemens te 
gaan doen.  
  
 
   
 
Vervolg 
Ondanks de valse start afgelopen jaar geloven we in de kracht van het Lokaal Sportakkoord en de verbindende kracht 
van deze regeling. We zijn dan ook voornemens om ook in 2022 financiële middelen aan te vragen bij het Rijk zodat het 
project voorgezet kan worden. Het streven is het lokaal preventieakkoord te koppelen aan het lokaal sportakkoord om zo 
efficiënter en effectiever te kunnen zijn.  
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