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Aan: College van B&W 
 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 
Afschrift aan: VVD-leden 

 Pers 

 

Vragen op grond van Artikel 43, Reglement van Orde 
 

Betreft: Nationaal Sportakkoord en Sportformateur 

 

Brunssum, 9 november 2019. 

 

Geacht College van B&W, 
 
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; 

 ‘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-en-
buurt#!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. 
 
Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD-fractie een aantal vragen:  

 

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

2. Is het correct dat voor een gemeente tot 40.00 inwoners een bedrag van € 20.000 kan worden 

aangevraagd voor de uitvoering van het Sportakkoord en € 15.000 voor de Sportformateur? 

 

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

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#!node-sportakkoord-gemeente
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a. Zo ja, op welke datum heeft u een aanvraag ingediend hiervoor en kunt u de aanvraag voor de VVD-

fractie ter inzage leggen? 

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

aanvragen? 

 

4. Zijn er gremia geweest waarbij een portefeuillehouder aanwezig is geweest en het sportakkoord/ 

besproken is? 

 

In afwachting van uw beantwoording, 

 

Namens de VVD-fractie, 

 

J. van Dijk 

Raadslid  

 

 


