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Aan  College van Burgemeester & Wethouders  

van de Gemeente Barneveld 
 

Betreft  Schriftelijke vragen Lokaal Sportakkoord 
 

Datum 18 juni 2019 
 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie 

van de VVD schriftelijke vragen aangaande het sportakkoord in onze gemeente.  

 

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben op 28 juni 2018 het Nationaal 

Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in 

de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport 

kan hebben. B.J. (Bruno) Bruins, Minister van Medische Zorg roep ook op dat gemeenten 

hun eigen sportakkoord gaan sluiten, in navolging van het Nationaal Sportakkoord. 

 

Het nationale sportakkoord kent zes deelakkoorden. Dit zijn: 

➢ Inclusief sporten en bewegen 

➢ Duurzame sportinfrastructuur 

➢ Vitale sport- en beweegaanbieders 

➢ Positieve sportcultuur 

➢ Van jongs af aan vaardig in bewegen 

➢ Topsport inspireert  
 

Daarbij kunnen gemeenten – ook wij als gemeente Barneveld – aanspraak maken op 

financiële ondersteuning vanuit het Rijk. De lokale gemeente kunnen eenmalig 15.000 euro 

aanvragen voor een procesbegeleider bij hun lokale sportakkoord, ook wel de 

sportformateur genoemd. De eerste aanvraagronde was in april 2019; in november 2019 

is het weer mogelijk een bijdrage aan te vragen voor bekostiging van een sportformateur. 

 

Uit de informatie van de website www.volksgezondheidenzorg.info – van de rijkoverheid – 

blijkt dat de gemeente Barneveld nog geen deelname heeft aan dit sportakkoord.  
 

 
Afbeelding 1: Landkaart met de gemeente die deelnemen aan het sportakkoord, Barneveld 

neemt niet aan deze rekening.  
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Uitvoering  

Als eenmaal een sportakkoord gesloten is, is er de mogelijkheid om een uitvoeringsbudget 

aan te vragen bij het Rijk. Dit kunnen gemeente besteden aan een of meer thema’s van 

het sportakkoord. Het budget hangt af van het inwoneraantal van de betreffende gemeente 

en loopt stapsgewijs op van 20.000 euro voor kleine gemeenten tot 200.000 euro voor de 

grootsten. De aanvraagdata en de bijbehorende spelregels zijn via de pagina van de VSG 

terug te lezen.  

 

Naar aanleiding van de informatie van Alles over Sport over het sportakkoord en financiële 

ondersteuning vanuit de rijksoverheid heeft de VVD de volgende vragen: 

 

1. Is het college – voor deze schriftelijke vragen – op de hoogte van deze regeling bij 

de Rijksoverheid? Zo ja, kan het college aangeven waarom wij als gemeente 

Barneveld nog geen gebruik maken van deze regeling? 

2. Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de verschillende 

sportaanbieders om te kijken of hun net zoals Sjors Brouwer (betrokken vanuit het 

KNVB) ‘dit als goed nieuws voor sportaanbieders zien’? 

3. Is het college bereid om een sportakkoord met de verschillende sportaanbieders te 

sluiten in de gemeente Barneveld? Zo ja, ziet het college de mogelijkheid om mee 

te gaan in de aanvraagronde van november 2019 – voor een sportformateur – bij 

het Rijk? Zo nee, waarom laat het college deze kans liggen? 

 

Wij zien u reactie tegemoet.  

 

Met sportieve groet,  

Namens de VVD, 

 

Sandra Reemst – Start  

Raadslid | VVD Barneveld  
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