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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

8 oktober 2020

Onderwerp

Sportakkoord

Toezegging gedaan door

Bauke Dam

Omschrijving toezegging
Toezegging 6 en 7
1. klopt het dat de gevraagde 50.000 euro die bestemd was voor de sportformateur nu wordt gebruikt voor
de uitvoering van het sportakkoord en in hoeverre de sportformateur nu nog nodig is?
2. Wie is de trekker van het lokaal sportakkoord?
Datum schriftelijke reactie
14 oktober 2020
Schriftelijke reactie
1. In de bestuursrapportage juni/juli staat een bedrag aangegeven van 50.000 euro voor de uitvoering
van het lokaal sportakkoord. Dit is een rijksbijdrage die is ontvangen via de SPUK-sportakkoord
(specifieke uitkering). Deze gelden zijn alleen voor de uitvoering van het sportakkoord.
Voor de inzet van een sportformateur is via de SPUK-sportakkoord 15.000 euro ontvangen. Dit
bedrag is, na uitstel vanuit het Rijk, in oktober uitgekeerd. Het uitstel had te maken met adviezen
van de rijksrekenkamer en de juridische afwikkeling hiervan.
De sportformateur heeft het proces geleid om te komen tot het sportakkoord Súdwest-Fryslân
beweegt! Het proces is inmiddels afgerond. Nu wordt overgegaan naar de uitvoeringsfase. De
sportformateur heeft geen rol meer in de uitvoering van het sportakkoord. De kosten die voor de
sportformateur in rekening zijn gebracht, heeft de gemeente eerder voor haar rekening genomen in
verband met de uitgestelde betaling van het Rijk.
2. Het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord is begeleid door de sportformateur. De
gemeente was hiervoor initiator en aanjager. In het Nationaal Sportakkoord ligt de basis voor het
lokaal sportakkoord. Het is een proces geweest om partijen te verbinden, te laten samenwerken en
netwerken te versterken. Sportverenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, welzijn en
zorgpartijen zijn hierbij betrokken. In het Sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt! staan ambities
en activiteiten die door meerdere partijen getrokken worden. De gemeente is niet eigenaar van het
sportakkoord, het is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Iedereen kan meedoen, maar iedereen
heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het om inzet en financiële middelen gaat. Het
uitvoeringsbudget is bedoeld om activiteiten aan te jagen/te starten, maar die uiteindelijk geborgd
worden bij verenigingen of andere partijen. De gemeente blijft wel penningmeester, als het om de
rijksgelden gaat. Dit heeft ook te maken met de verantwoordingsplicht die aan deze specifieke
uitkering is gekoppeld.
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