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uw br¡ef van uw kenmerk

ondetwerp
Beemster Sportakkoord

Geachte raadsleden,

ln de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten met als doel om zoveel
mogelijk mensen met plezier en zonder belemmering te laten sporten en bewegen op basis
van 6 ambities:

1. lnclusief sporten & bewegen
2. Duuzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert

Uitvoering geven aan deze ambities vraagt om samenwerking tussen gemeente, sport- en
beweegaanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en andere partners.
Lokale - en eventuele regionale - sportakkoorden zijn hiervoor een geschikt instrument:
hierin staan de afspraken die de partijen maken om met elkaar de ambities handen en
voeten te geven.

Lokaal sportakkoord: regeling en financiën
Het lokale sportakkoord, als onderdeelvan het Nationaal Sportakkoord, heeft als doel de
lokale samenwerking te bevorderen en gezamenlijke ambities te formuleren. Het omvat een
set afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en (maatschappelijke) partners en is de
prikkel om de afspraken om te zetten in uitvoering. Het gaat om nieuwe
samenwerkingsverbanden en het versterken van hetgeen dat al bestaat en goed gaat.
De bedoeling is om sport en bewegen - als doel én middel - breder in de samenleving te
verankeren en duuzaam te versterken. De stip op de horizon hierbij is circa 2030, maar het
lokaal sportakkoord beschrijft de stappen die in 2020 en 2021 genomen worden.
Overigens hoeft het lokaal sportakkoord niet alle 6 de ambities te beantwoorden: het gaat
om de relatief snel haalbare doelen. Waar de prioriteit op ligt, bepalen we samen met de
partners.
Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord stelt het ministerie de komende twee jaar
uitvoeringsbudget beschikbaar: € 10.000,- per jaar, in totaal € 20.000,-. Dit bedrag dient te
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worden besteed aan de uitvoeringsacties die samen met de betrokken partijen in het
Beemster sportakkoord worden opgenomen. Voor de volledigheid: in het sportakkoord wordt
vastgelegd waar dit geld aan wordt besteed. Dit is geen raadsbesluit.

Voorstel voor Beemster
Bijsport draait alles om meedoen en verbinden. Dat maakt het een gouden middel om ook
maatschappelijke doelen te bereiken. Dit geldt zowelvoor sport als voor alle vormen van
bewegen. Niet alleen houdt bewegen onze inwoners vitaal en draagt het bij aan de
gezondheid, sport leent zich ook uitstekend om stappen te maken in participatie, onderwijs
en jeugdzorg, maar ook in de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Verenigingen zijn
zich daar veelal van bewust, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd, organisatie of geld om
deze kansen uit te nutten. Het sportakkoord is bedoeld om een ondernemende houding te
stimuleren en zet aan tot samenwerking.
Dit sportakkoord is de kans om met onze partners te ontdekken wat sport kan betekenen als
middel voor beleidsterreinen als jeugdzorg, onderwijs, participatie, gezondheid, maar ook
armoede en eenzaamheid. Daarom heeft het college besloten om de intentieverklaring te
laten tekenen door alle partners die samenwerken in de Brede School Beemster (BSB).
Met de inzet van deze Beemster instellingen - die stuk-voor-stuk maatschappelijk betrokken
zijn bij alle inwoners en instellingen - kunnen we het verschil maken in het
beweeglandschap.

Planning
Het lokaal sportakkoord heeft een vast stappenplan, gekoppeld aan Rijksmiddelen
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Stap

Uitvoer van het sportakkoord

Opleveren lokaal sportakkoord door de
sportformateur. Hiermee maakt de
gemeente aanspraak op het
uitvoeringsbudget: voor Beemster in
totaal€ 20.000,-, waarvan € 10.000 in
2020 en € 10.000 in2021.

Aanstellen van een sportformateur, een
neutrale procesbegeleider die de taak
heeft om partijen om tafelte krijgen. De
sportformateur faciliteert het gesprek
over de invulling van het lokale
sportakkoord en de afspraken
daarbinnen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de keuze van de
sportformateur.

lntentieverklaring indienen. Hiermee
heeft de gemeente aanspraak op een
budget van € 15.000 voor de inzet van
een sportformateur.

Wat?

Aansluitend
op stap 3

Uiterlijk 26
juni

Aansluitend
op stap 1

Uiterlijk 6
november
20'19

Wanneer?

ln proces.

Gereed. Nanda Lamme
is aangesteld als
sportformateur voor
gemeente Beemster.

Gereed. Alle partners
van de Brede School
Beemster (BSB) hebben
de intentieverklaring
ondertekend, deze is op
4 november 2019
inoestuurd.

Status
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Om te komen tot het sportakkoord gaat de formateur met verschillende betrokkenen in
gesprek, zoals sport- en beweegaanbieders, het onderwijs en welzijnsinstellingen. De
afspraken worden vastgelegd in het sportakkoord. Alle andere relevante zaken nemen we
mee bij het opstellen van de sportvisie, die toegezegd is aan de raad van Purmerend. Met
het oog op de naderende fusie, wordt Beemster ook betrokken bij de op te stellen visie.

Hoogachtend,
en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

.C. Welage
gemeentesecretaris


