
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In deze brief informeren wij u over de kansen die een Lokaal Sportakkoord 

kan bieden aan Groningen.  

 

Zoals bekend is in juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt 

Nederland’ gesloten. Hoofddoel van het sportakkoord is om zoveel mogelijk 

mensen met plezier te laten sporten en bewegen.  

De oproep vanuit het Rijk om een lokaal sportakkoord te sluiten en het 

coalitieakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’, waarin we aangeven 

een alliantie met maatschappelijke partners aan te willen gaan, sluiten op 

prachtige wijze bij elkaar aan. Plezier in sport en bewegen draagt bij aan een 

gezonde leefstijl en gaat over meer dan sport en bewegen alleen. Het draagt 

bij aan participatie, biedt mensen de kans om (weer) mee te doen aan de 

samenleving; als sporter en/of als vrijwilliger. Ook biedt het kansen om meer 

te doen voor mensen met een beperking. 

 

In maart 2019 is meer bekend geworden over hoe het Rijk de komende jaren 

wil inzetten op de lokale implementatie van het Nationale Sportakkoord. De 

komende drie jaar wordt er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om 

uitvoering te geven aan de landelijke ambities via lokale sportakkoorden.  

Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, duurzame 

sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan 

vaardig in bewegen en ‘Topsport inspireert’.  

 

Het Lokale Sportakkoord biedt Groningen een geweldige kans om samen met 

maatschappelijke partners en (commerciële) sportaanbieders activiteiten op te 

zetten en maatregelen te nemen die bijdragen aan plezier in sport en een 

gezonde leefstijl. Daarmee is sport een zeer geschikt instrument om bij te 

dragen aan het behalen van de brede doelstellingen binnen het sociaal domein 

en een sterke impuls te geven aan de uitvoering van ‘Sport Verbindt’. 
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Daarbij willen we ook de verbinding naar andere maatschappelijke akkoorden 

maken op het gebied van zorg en preventie.  

 

Hieronder wordt kort geschetst welke stappen we zetten om via een lokaal 

sportakkoord een uitvoeringsbudget bij het Rijk aan te kunnen vragen. De 

eerste stap in het proces is het ondertekenen van een intentieverklaring. Het 

Rijk stelt de eis dat - naast het college - er drie sportaanbieders een  

intentieverklaring mede moeten ondertekenen om een beroep te kunnen op 

het budget van € 15.000,- voor de sportformateur.  

Wij hebben hiervoor al contact met drie sportaanbieders en verwachten nog 

voor 10 april 2019 een intentieverklaring te kunnen ondertekenen. Hoe eerder 

een sportformateur van start kan, hoe eerder we een lokaal sportakkoord 

kunnen sluiten.  

De intentieverklaring is de eerste stap in het proces. Bij de ontwikkeling van 

een lokaal sportakkoord worden vervolgens – zo spoedig mogelijk na het 

aanstellen van een sportformateur -  ook andere maatschappelijke partners 

betrokken, zoals Stichting WIJ en het onderwijs. De komende periode voeren 

we verkennende gesprekken om een sportformateur aan te stellen.  

Na het sluiten van een lokaal sportakkoord kan door de gemeente een 

uitvoeringsbudget bij het Rijk worden aangevraagd. Het sluiten van een 

lokaal sportakkoord is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het 

uitvoeringsbudget. Gelet op het inwonersaantal van > 225.000 kan de 

gemeente na het sluiten van een lokaal akkoord een aanvraag doen voor 

uitvoeringsbudget ter hoogte van € 200.000,- per jaar, in 2020 en 2021.  

 

Wij hebben de Sportkoepel Groningen geïnformeerd over bovenstaande 

ontwikkelingen en hen gevraagd om ook actief betrokken te zijn bij de 

verdere ontwikkeling.  

 

Wij vertrouwen erop u in deze fase hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.  

 

 

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. 

 

 

 


