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*CONCEPT*
Relatie met:   

ANNEBMemo

Memo

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Topsportfonds Met ingang van 1 januari 2019 is het Topsportfonds in werking getreden. Intakes hebben plaatsgevonden en 32 

individuele sporters en 1 vereniging komt op dit moment in aanmerking voor een bijdrage. Er komen nog steeds 

aanvragen binnen. 

Op 20 juni a.s. is er een persmomentje, georganiseerd vanuit het Olympisch Netwerk en Teamsportservice, waar 

aandacht wordt besteed aan de topsporters. Dit moment wordt ook gebruikt om het Topsportfonds nogmaals 

onder de aandacht te brengen. 

Joke Kruit Schagen Fusie 

Voetbalverenigingen 

Momenteel wordt onderzocht wie de projectleidersrol kan vervullen voor het vervolgonderzoek.  

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Evaluatie 

accommodatiebeleid 

Op dit moment wordt de opdracht en het bijbehorende procesvoorstel uitgewerkt. In dit voorstel krijgen alle 

betrokken adviesraden een rol: de SARS, KARS en de WJAS 
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Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Sportformateur Het ministerie stelt budget beschikbaar voor realisatie van lokale sportakkoorden. Voor het jaar 2019 wordt een 

budget beschikbaar ad. € 15.000,-- gesteld waardoor een sportformateur aan de slag kan. De sportformateur 

zoekt partijen die zich door samenwerking kunnen versterken.  Naast partijen uit het sportveld 

(sportverenigingen, commerciële sportcentra, lokale sportraden etc.) kunnen dit ook andere partners uit het 

veld zijn. Bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg) of het lokale of 

regionale bedrijfsleven.  

Nadat een lokaal sportakkoord is gesloten kunnen gemeenten ook aanspraak maken op uitvoeringsbudget 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In totaal kan een gemeente drie aanvragen indienen voor budget. Het 

betreft óf driemaal uitvoeringsbudget óf tweemaal uitvoeringsbudget en eenmaal het budget van 15.000 euro 

voor de realisatie van een lokaal sportakkoord.  

De sportformateur moet voor 8 november a.s. een akkoord hebben bereikt met de samenwerkende partijen, 

zodat wij voor de jaren 2020 en 2021 vanuit het rijk kunnen beschikken over een uitvoeringsbudget. Bij een 

lokaal sportakkoord staat niet het beleid van de gemeente centraal, maar vooral het proces rond het maken 

(en daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken centraal. Het gaat om één het aangaan van stevige 

samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, de sportaanbieders en maatschappelijke partners, 

zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en ook het 

bedrijfsleven. 
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