Bijlage 3: FAQ’s



De intentieverklaringen voor beide regelingen moeten medeondertekend worden. Door
wie mag dat en waarom?
De intentieverklaringen moeten (minimaal) worden ondertekend namens het college van
B&W zodat er borging is op politiek-bestuurlijk niveau. Daarnaast moeten de verklaringen
worden getekend door drie verschillende sportaanbieders, zodat duidelijk is dat de lokale
sport de handen ineen slaat en gezamenlijk optrekt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een
lokaal of regionaal sportakkoord. Het verdient aanbeveling als de pluriformiteit van de sport
daarin tot zijn recht komt. Zo kunnen de handtekeningen afkomstig zijn van bestuurders van
bijvoorbeeld een (commercieel) fitnesscentrum, een indoor-vereniging, een veldsportclub,
een manege, of een zwemvereniging.



Wie kunnen allemaal ondertekenaar zijn van een lokaal/regionaal akkoord?
Dat kunnen vier groepen bestuurders zijn:

Ten eerste verschillende leden van het college van B&W. Hoe meer
betrokkenheid van verschillende collegeleden, hoe meer er sprake kan zijn van
integraal, sector-overstijgend sportbeleid.

Ten tweede kunnen dat bestuurders/eigenaren zijn van sportclubs en andere
sportaanbieders zoals commerciële sportcentra. Ook bestuurders van
bundelingen van sportaanbieders, zoals lokale sportraden of sportadviesraden
kunnen ondertekenen.

Ten derde kunnen maatschappelijke partners het sportakkoord ondertekenen.
Hierbij kan gedacht worden aan vertegenwoordigers van onderwijsbesturen,
zorg- en welzijnsinstellingen en de gezondheidszorg.

Ten vierde kunnen bestuurders uit het lokale of regionale bedrijfsleven
deelnemen aan de ontwikkeling van het sportakkoord en dus ook
medeverantwoordelijkheid dragen en ondertekenen.



Wat is het verschil tussen een lokaal- en regionaal akkoord?
Een lokaal sportakkoord is van één gemeente en van de sportaanbieders uit die gemeente,
zowel commerciële als niet commerciële. Daarbij zijn bij voorkeur ook andere lokale
maatschappelijke partners betrokken. Ieder lokaal sportakkoord is ondertekend door
vertegenwoordigers van de gemeente, de lokale sport en maatschappelijke organisaties uit
de gemeente.
Een regionaal sportakkoord is een gezamenlijk akkoord van meerdere gemeenten,
sportaanbieders uit die gemeenten en andere in die gemeente actieve maatschappelijke
partners. Vertegenwoordigers van deze gemeenten, van sportaanbieders en
maatschappelijke partners in deze regio hebben het akkoord ondertekend.
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Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Mogelijkheid 1:
1.
Start per mei 2019 met sportformateur; budget € 15.000,- eenmalig; voorwaarde is
intentieverklaring per 10 april 2019;
2.
Start vervolgens met Sportakkoord vanaf 2020: voorwaarde is sportakkoord en
intentieverklaring 8 november 2019 voor uitvoeringsbudget in 2020 (jaar 1) EN
intentieverklaring 7 november 2020 voor geld in 2021 (jaar 2).
Mogelijkheid 2:
1.
Start per 1 januari 2020 met sportformateur; budget € 15000,-, eenmalig; voorwaarde
is intentieverklaring 8 november 2019;
2.
Start vervolgens met Sportakkoord: voorwaarde is sportakkoord en intentieverklaring
9 april 2020 voor uitvoeringsbudget in 2020 (jaar 1) EN intentieverklaring 7 november
2020 voor geld in 2021 (jaar 2).
Mogelijkheid 3:
1.
Er is nu (april 2019) al een (goedgekeurd) sportakkoord; sportakkoord en
intentieverklaring uiterlijk 10 april 2019 indienen voor uitvoeringsbudget in 2019 (jaar
1) en intentieverklaring 8 november 2019 voor geld in 2020 (jaar 2) EN 7 november
2020 voor geld 2021 (jaar 3).



Hoe vraag ik budget aan voor een sportformateur
U kunt als gemeente éénmaal namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per
gemeente) om een procesbegeleider in te huren. U dient hiervoor een intentieverklaring in
te vullen en te ondertekenen (zie ook elders over “wie moeten ondertekenen”). Gezamenlijk
kunnen gemeenten en sportsector in een regio besluiten om elk één en dezelfde formateur
opdracht te geven om begeleiding te geven aan het ontwikkelen van een regionaal akkoord.
Onderdeel van die opdracht kan zijn om lokaal, op gemeentelijk niveau, accenten te leggen.
Gemeenten mogen in het geval van regionale samenwerking “stapelen”.



Hoeveel budget kan ik als gemeente aanvragen voor een sportformateur?
Voor een sportformateur kan éénmalig € 15.000,- worden aangevraagd.



Hoe vraag ik het uitvoeringsbudget aan?
Deelnemende gemeenten kunnen per gemeente budget aanvragen Een ondertekend
exemplaar van uw lokale/regionale akkoord dient hierbij te worden meegestuurd. Dit budget
dient jaarlijks te worden aangevraagd. Bij regionale samenwerking kunnen de middelen
“gestapeld” worden.
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Hoeveel budget kan ik als gemeente aanvragen voor het uitvoeringsbudget?
Het uitvoeringsbudget kan maximaal drie keer worden aangevraagd tot eind 2020. De
hoogte van het uitvoeringsbudget is gerelateerd aan het inwoneraantal van de gemeente.
Uitvoeringsbudget* per jaar voor gemeenten tot:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20.000 inwoners:
40.000 inwoners:
60.000 inwoners:
80.000 inwoners:
100.000 inwoners:
130.000 inwoners:
200.000 inwoners:
225.000 inwoners:
> 225.000 inwoners:

€ 10.000,€ 20.000,€ 30.000,€ 40.000,€ 50.000,€ 60.000,€ 80.000,€ 120.000,€ 200.000,-

* Gedurende drie jaren is per jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Bovenvermelde bedragen zijn
bij 100% deelname van de Nederlandse gemeenten vanaf jaar 1 (2019). Mocht op enig
moment sprake zijn van “onderuitputting”, treden de landelijk partners van het Nationaal
Sportakkoord (VWS, NOC*NSF en VNG/VSG) hierover in overleg,. Dit wordt in de tweede helft
van 2019 gecommuniceerd.


Wij hebben al een lokaal sportakkoord gesloten, kan ik nog aanspraak maken op het
budget?
Ja, dat kan. U kunt een budget aanvragen waarmee in samenspraak met (potentiële) lokale
partners een sportformateur kan worden aangesteld. Deze formateur is een onafhankelijke
procesbegeleider die weloverwogen allerlei partijen kan betrekken en het eerdere akkoord
kan verrijken op basis van de ambities zoals bedoeld in het Nationaal sportakkoord. Wij
willen partijen uitdagen om tijd te investeren in lokale samenwerking; dat is ook de kern van
deze opdracht. Mocht het bestaande sportakkoord voldoen aan de criteria en dit uiterlijk 10
april 2019 kan worden ingediend, kan samen met de intentieverklaring ook een verzoek voor
uitvoeringsbudget worden aangevraagd. Het is aan te bevelen hiertoe wel vroegtijdig overleg
te plegen met Vereniging Sport en Gemeenten, om onnodige afwijzing van de aanvraag te
voorkomen.



Moet mijn gemeente een lokaal sportakkoord sluiten?
Nee, een gemeente is niet verplicht om een lokaal/regionaal sportakkoord te sluiten.
Consequentie van het niet afsluiten van een lokaal/regionaal sportakkoord is dat de
gemeente niet in aanmerking komt voor een uitvoeringsbudget.



Is het mogelijk om later dit jaar ook nog budget voor een sportformateur aan te vragen?
Ja, dat kan; de tweede ronde van dit jaar sluit 8 november 2019. Uiterlijk 8 april 2020 kunnen
die gemeenten een aanvraag doen voor een uitvoeringsbudget.
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We willen een regionaal akkoord sluiten, met meerdere gemeenten, mag dat?
Jazeker, dat kan. Elke afzonderlijke gemeente uit de regio kan budget aanvragen voor het
aanstellen van een sportformateur. Deze formateur begeleidt de gemeenten bij het
ontwikkelen van een regionaal sportakkoord. Wij adviseren deze gemeenten wel contact op
te nemen met de helpdesk van Vereniging Sport en Gemeenten (070 37 38 055) voor advies.
Gemeenten mogen de budgetten van elke gemeenten afzonderlijk “stapelen”.



Kan ik als provincie ook aanspraak maken op budget?
Nee, uitsluitend gemeenten kunnen gebruik maken van de regelingen.



Mijn gemeente wil geen akkoord sluiten, maar wij als lokale sport wel, wat nu?
Een sportakkoord is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanvragen van een
uitvoeringsbudget. Als de gemeente geen sportakkoord wil afsluiten, dan vervalt deze
mogelijkheid.
NOC*NSF, sportbonden en landelijke koepelorganisaties kunnen met producten en diensten
lokaal ondersteuning geven aan de sport- en beweegsector. Het gaat daarbij onder meer om
ondersteuning bij het versterken van sportclubs, het vergroten van de beweegvaardigheid
van kinderen, het verbeteren en verduurzamen van sportaccommodaties en het vergroten
van de sportdeelname van specifieke doelgroepen.
Mocht deze situatie zich voordoen kunt u het best in contact treden met de helpdesk van
Vereniging Sport en Gemeenten via 070 37 38 055.



Moet een lokaal/ regionaal sportakkoord aansluiten op alle zes ambities uit het Nationaal
Sportakkoord?
Nee, dat hoeft niet. Het is raadzaam om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord met
lokale/regionale partners te bespreken. Uiteraard bepalen gemeente(n), sportorganisaties en
maatschappelijke partners samen op welke ambities zij gezamenlijk willen inzetten. Dat is
een eigen verantwoordelijkheid en maatwerk.



Wat gebeurt er als er geld overblijft van het Sportformateurbudget?
Geld dat eventueel resteert nadat de sportformateur zijn of haar werk heeft gedaan, mag
worden aangewend voor de uitvoering van de voorgenomen ambities en maatregelen uit het
lokaal/regionaal sportakkoord. Deze middelen kunnen dan dus worden toegevoegd aan het
(aan te vragen) uitvoeringsbudget.



Hoeveel andere domeinen moeten er in lokaal sportakkoord participeren?
Daar is geen criterium voor vastgesteld. Wel is er bij alle betrokken partijen die bij het
Nationaal Sportakkoord consensus over dat sport, overheid en maatschappelijke partners de
handen ineen zouden moeten slaan om de sport te versterken en zo de waarde van sport
kan worden vergroot. Het is van belang om op lokaal en regionaal niveau te bepalen hoe de
relaties tussen sport, sociaal domein, onderwijs, ruimtelijke planning, armoedebestrijding en
zorg zo goed mogelijk gelegd en benut kunnen worden. Het is aan gemeenten en lokale
partijen om vervolgens te kiezen welke domeinen meer of minder aandacht krijgen in het
akkoord.
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We willen niet alleen een sportakkoord sluiten, maar ook een preventieakkoord, wat nu?
Dat is juist een goede zaak. Deze akkoorden hebben immers raakvlakken. Bovendien is het
wenselijk om een sportakkoord te ontwikkelen dat inspeelt op de maatschappelijke
betekenis die sport heeft. Een van de waarden van sport ligt bij het positieve effect van sport
op de gezondheid, bijvoorbeeld in het voorkomen van ziekten. Gemeenten kunnen de
formateur een bredere opdracht meegeven, opdat meerdere partijen uit de gezondheidszorg
betrokken worden. Voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord komt in 2019 ook
nog een aanvullende ondersteuningsstructuur. Meer informatie hierover kan via de heldesk
van Vereniging Sport en Gemeenten worden verkregen.



Ik ben een goede sportformateur, waar kan ik me melden?
Als je vindt dat je past binnen het profiel van de sportformateur, dan kun je je CV mailen
naar sportakkoorden@sportengemeenten.nl. Vereniging sport en Gemeenten heeft een
bestand van potentiële formateurs dat geraadpleegd kan worden door de gemeenten, of
VSG kan desgewenst één of meer formateurs voordragen. Gemeenten kunnen zelf ook
contact leggen met één of meerdere sportformateurs en vervolgens een keuze maken.
Potentiële sportformateurs zullen zelf ook contact leggen met gemeenten om in aanmerking
te komen voor de opdracht tot het begeleiden van het proces rond de totstandkoming van
het sportakkoord.



Ik wil een procesbegeleider inhuren die meer kost dan het beschikbare budget, kan dat?
Ja, ook dat kan. Uw gemeente kan de meerkosten zelf vergoeden, bovenop de € 15.000,- die
het Rijk vergoedt.



Waaruit bestaat de monitoring?
Om de ontwikkeling van de regeling Lokale Sportakkoorden te volgen en waar nodig bij te
sturen, vindt monitoring plaats. Zo zal een aantal indicatoren worden gevolgd waarmee de
voortgang in kaart wordt gebracht. Daarmee informeren wij de rijksoverheid en de
gemeenten. In 2021 start de eindevaluatie.



Hoe ziet de verantwoording eruit voor de regeling Sportformateur?
De verantwoording voor deze regeling is tweeledig. Na afloop van het traject dient de
gemeente ter verantwoording het lokale/regionale sportakkoord én een evaluatieformulier
dat door de formateur is, in te vullen en naar Vereniging Sport en Gemeenten te sturen.
Deze documenten zijn voor de samenwerkende partners enerzijds van belang voor de
monitoring, anderzijds van grote waarde voor het lerend beleid.



Hoe ziet de verantwoording eruit voor de regeling uitvoeringsbudget sportakkoord?
De gemeente dient een formulier in te vullen waarop zij duidelijk maakt aan welke
maatregelen voor welke ambities van het lokale/regionale sportakkoord de middelen zijn
besteed. Daarnaast neemt de gemeente deel aan landelijke monitoring en evaluatie.
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Waar vind ik relevante informatie over maatregelen en methodieken van de verschillende
pijlers?
In het Nationaal Sportakkoord zijn diverse maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de
realisatie van de ambities. Het Nationaal Sportakkoord is te vinden op de website van de
rijksoverheid. Het Kenniscentrum Sport en Vereniging Sport en Gemeenten hebben beide
een digitaal dossier aangelegd met veel informatie over het sportakkoord.



Wat wordt bedoeld met gebruik maken van relevante data en waar vind ik die?
Het verdient aanbeveling om in de startfase stil te staan bij de huidige stand van zaken in uw
gemeente rond sport en bewegen en eventuele andere relevante beleidsgebieden. U kunt
daarvoor gebruik maken van data die u zelf ter beschikking heeft, bijvoorbeeld gegevens uit
lokaal onderzoek. Het kenniscentrum Sport, RIVM en anderen verzamelen gegevens uit
verschillende landelijke onderzoeken en stellen die beschikbaar aan deelnemende
gemeenten en de sportsector. Een van de bronnen hiervoor zijn de lokale
Sporttoekomstverkenningen. Wij adviseren u daarvan gebruik te maken. Indien u hierover
meer wilt weten kunt u contact opnemen met de helpdesk van Vereniging Sport en
Gemeenten.



Relevante links
o www.sportengemeenten.nl
o www.allesoversport.nl
o www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning
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