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Beantwoording artikel 43 vraag nr. 12 van de VVD-ffactie inzake realiseren ambities 
Nationaal Sportakkoord en Sportformateur.

Geachte heer Van Dijk,

U gaf aan:
“Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en 
maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om 
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities 
geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn: • 
Inclusief sporten & bewegen; « Duurzame sportinfrastructuur; • Vitale sport- en 
beweegaanbieders; • Positieve sportcultuur; • Vaardig in bewegen; o ‘Topsport die inspireert’ Om 
deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en 
andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering 
geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n 
lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het 
gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken. Dit plan juicht VVD 
Brunssum van harte toe om de verenigingen in Brunssum te ondersteunen. Tijdens een bezoek aan 
de website van het ministerie van VWS hebben wij gezien dat Minister Bruins van 
Volksgezondheid een actieve oproep heeft gedaan aan gemeenten en regio’s om in navolging van 
een Nationaal Sportakkoord ook lokale sportakkoorden af te sluiten. Veel gemeenten hebben 
hiervoor budget gekregen ten behoeve van een sportformateur. Volgens de website 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk- 
enbuurt#!node-sportakkoord-gemeente was Brunssum op 20 mei jl. nog niet aan de slag met een 
sportformateur. Aangezien de aanvraagtermijn bij het ministerie voor subsidie afgelopen is op 8 
november 2019 zijn wij benieuwd naar de actuele status in Brunssum”.

In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Bent u bekend met het Nationaal Sportakkoord en de Sportformateur?

Antwoord:
Ja, daar zijn wij mee bekend.
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Vraag 2.
Is het correct dat voor een gemeente tot 40.000 inwoners een bedrag van € 20.000 kan worden 
aangevraagd voor de uitvoering van het Sportaldcoord en € 15.000 voor de Sportformateur?

Antwoord:
Dat is correct.

Vraag 3.
Heeft u een aanvraag voor het Sportakkoord en de Sportformateur ingediend bij het Ministerie? 

Antwoord:
Nee, er zijn tot op heden geen aanvragen ingediend.

Vraag 3a.
Zo ja, op welke datum heeft u een aanvraag ingediend hiervoor en kunt u de aanvraag voor de 
VVD-fractie ter inzage leggen?

Antwoord:
N.v.t.

Vraag 3b.
Zo neen, waarom heeft het college geen aanvraag ingediend en kunt u nu nog beide budgetten 
aanvragen?

Antwoord:
Er is zeer serieus naar dit programma gekeken. Maar vooralsnog wordt ingezet op het “1 kind 
centra” (“van wieg tot werk”) waarin de lokale aandachtsgebieden t.a.v. Sport, Gezondheid en 
Onderwijs aan de orde komen. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de aandachtsgebieden 
“overgewicht bij kinderen, bewegingsarmoede, gezond eten-drinken en bewegen”.

Derhalve is er vooralsnog geen aanvraag ingediend voor het Sportakkoord omdat bij de uitvoering 
van het lokaal sportakkoord niet het beleid en de visie van de gemeente Brunssum als 
uitgangspunten worden genomen. Het lokaal sportakkoord moet aansluiten bij een van de zes 
ambities die landelijk zijn vastgesteld. Drie externe lokale partijen en de gemeente Brunssum 
zouden gezamenlijk moeten bepalen welke van deze ambities als uitgangspunt zou worden 
genomen. Dit betekent dat de gemeente Brunssum weliswaar een voorkeur kan hebben, maar dat 
partijen uiteindelijk in gezamenlijkheid bepalen bij welke ambitie wordt aangesloten.

Nadat een sportaldcoord is gesloten, gaan lokale partijen afspraken maken over de uitvoering van 
dat akkoord. De gemeente heeft ook hierin weinig invloed, terwijl zij wel verantwoordelijk is voor 
de vergoeding van gemaakte kosten. Daarbij bestaat de vraag of het beschikbaar gestelde budget 
van € 20.000,- per jaar gedurende 2 jaar toereikend is. Indien er sprake is van meerkosten, dan 
dient de gemeente voor deze kosten op te komen. Over de subsidiemogelijkheden na afloop van de 
termijn van 2 jaar bestaat nog geen duidelijkheid.

Overigens bestaat nog tot 1 april 2020 de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een lokaal 
sportakkoord.

Met betrekking tot de aanstelling van een sportformateur is een budget van 6 15.000,- beschikbaar 
gesteld voor een gemeente als Brunssum. Voorwaarde voor de aanstelling van een formateur is dat 
deze persoon volledig onafhankelijk is en geen relatie met de gemeente heeft. De gemeente kan 
deze formateur dus niet aansturen. Zijn de kosten van de inzet van de sportformateur echter hoger 
dan het budget van € 15.000,- dan dient de gemeente ook voor deze meerkosten op te komen.

Gelet op de beperkte invloed die de gemeente heeft op de inhoud van het akkoord en de 
werkzaamheden van de formateur én de financiële risico’s die aan de uitvoering van een lokaal 
sportakkoord en de aanstelling van een sportformateur kleven, is in goed overleg tussen de 
portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie besloten vooralsnog geen aanvraag te doen.



Op dit moment houden wij de ontwikkelingen in de regio nauwlettend in de gaten. Mochten er 
interessante ontwikkelingen zijn, dan zal worden bezien of het alsnog zinvol is een aanvraag voor 
een lokaal sportakkoord in te dienen. Een dergelijke aanvraag kan nog tot 1 april 2020 gedaan 
worden.

Vraag 4.
Zijn er gremia geweest waarbij een portefeuillehouder aanwezig is geweest en het sportakkoord 
besproken is?

Antwoord:
De intentie van deze vraag is moeilijk te duiden c.q. ontgaat ons. Zoals uit bovenstaande mag 
blijken, is het onderwerp intern besproken en op zijn merites getoetst.
En ja, ook als portefeuillehouder heeft de wethouder in dit kader de bijeenkomst van de VSG 
(Vereniging Sport en Gemeente) bijgewoond.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,


