
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer R. Bolle van 

het CDA gestelde vragen ex art. 38 RvO over een Gronings sportakkoord.  

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Hierin wordt opgeroepen 

om ook op lokaal niveau sportakkoorden te sluiten.  

 

1. Is het college op de hoogte van de plannen van het Rijk om geld 

beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een sportformateur? 

En is het college van plan om deze sportformateur aan te stellen 

dan wel aan te wijzen?  

Ja, wij zijn op de hoogte. Het Rijk stelt hiervoor eenmalig een budget van  

€ 15.000,- per gemeente beschikbaar. Wij zijn van plan om op korte termijn 

samen met sportaanbieders een intentieverklaring Lokaal Sportakkoord in te 

dienen zodat we een sportformateur kunnen aanstellen. Het Nationale 

Sportakkoord en ons coalitieakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’ 

versterken elkaar in het uitvoeren van de ambities om meer mensen met 

plezier te laten bewegen en mee te laten doen.  

 

2. Is het college op de hoogte van het feit dat het Rijk tevens geld 

beschikbaar stelt voor de uitvoering van lokale sportakkoorden?  

Het coalitieakkoord geeft aan een maatschappelijk akkoord te willen sluiten 

om een beweging te maken van zorg naar preventie. Daarin wordt ook 

aangesloten bij het Nationaal Preventieakkoord. Het Rijk geeft aan dat er met 

het lokale sportakkoord desgewenst een verbinding gemaakt kan worden met 

het preventieakkoord.  
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Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Bij het sluiten van een lokaal sportakkoord 

zoeken we verbinding met een maatschappelijk akkoord over zorg en 

preventie.  

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord stelt het Rijk gedurende 3 

jaar een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar per jaar. Zoals de Regeling nu 

is, kan de gemeente Groningen, als er een Lokaal Sportakkoord wordt 

gesloten, voor de jaren 2020 en 2021 een beroep doen op het 

uitvoeringsbudget. De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van 

het inwonersaantal. Bij een inwonersaantal van > 225.000 bedraagt het 

uitvoeringsbudget € 200.000,- per jaar.  

 

3. Ziet het college meerwaarde in het aansluiten bij het Nationaal 

Sportakkoord door het sluiten van een lokaal sportakkoord in de gemeente? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u voornemens hierin te 

nemen? Aan welk tijdpad denkt u daarbij?  

 

Ja, wij zien zeker meerwaarde in het sluiten van een Lokaal Sportakkoord. 

Het biedt mooie kansen om in de gemeente de ambities uit het landelijke 

akkoord en ons coalitieakkoord te realiseren.  

 

De stappen die wij gaan ondernemen zijn:  

- Zo spoedig mogelijk samen met minimaal drie sport- en 

beweegaanbieders een intentieverklaring ‘Lokaal Sportakkoord’ 

indienen bij het Rijk.  

- Een sportformateur aanstellen, indien mogelijk per mei 2019, met als 

doel om partijen bij elkaar te brengen om een Lokaal Akkoord te 

sluiten.  

- Daarbij is het streven om uiterlijk begin november 2019 een Lokaal 

Sportakkoord te sluiten, zodat per 2020 een beroep kan worden 

gedaan op het uitvoeringsbudget (zie onder 2).   

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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