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Voor ons is Ine Klosters als Sportformateur vanaf februari 2020 aan de slag gegaan. Door de 
Coronacrisis een lastige klus aangezien bijeenkomsten verboden waren. Het rijk hield ons echter toch 
aan de eerder gestelde deadlines. De Sportformateur heeft getracht met digitale bijeenkomsten nog 
input uit het sportveld op te halen, maar die opbrengsten waren summier. De sportverenigingen- en 
sportaanbieders waren vooral heel druk met het opstellen van protocollen en aanbieden van hun sport 
binnen de gestelde beperkingen. Zij heeft, binnen de deadline, net voor de zomervakantie 2020 een 
richtinggevend document, een concept Lokaal Sport Akkoord (bijlage 1), ingestuurd naar het rijk met 
als kanttekening dat de verder ‘inkleuring’ nog zou volgen zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk 
zouden zijn.

Die vier partners van het Lokaal Sport Akkoord, de gemeente samen met het Sportplatform Huizen, 
Team Sportservice en de Vrijwilligerscentrale Huizen hebben hiervoor in korte tijd een uitvoeringsplan 
voor 2020 opgesteld met het doel dit geld, passend bij het akkoord - maar ook in deze lastige tijd - bij 
de sportverenigingen en met name de vrijwilligers terecht te laten komen. Hierin vragen ze de 
sportverenigingen om activiteiten te organiseren en hun vrijwilligers te ondersteunen in deze lastige 
tijd (bijlage 3).

De verenigingen zijn gevraagd om voor 15 december een plan in te dienen hoe zij hun leden en niet- 
leden in beweging kunnen krijgen en hun vrijwilligers te ondersteunen/bedanken. Hier kunnen zij 
ondersteuning voor vragen van andere (commerciële) sportaanbieders. maar er is ook de 
mogelijkheid tot de aanschaf van ondersteunend materiaal.

Volgens het mandaatpatroon van de gemeente Huizen, mandaatnummer MB 53. is het afdelingshoofd 
(na consultatie met de portefeuillehouder) gemandateerd besluiten te nemen tot het toekennen van

Eind september (bijlage 2) zijn wij geïnformeerd over de bedragen die voor het Sportakkoord in 2020 
zouden worden uitgekeerd. Eind oktober werd duidelijk dat deze regeling inmiddels was omgezet in 
een SPUK-uitkering met als voorwaarde dat de uitvoeringsgelden in 2020 uitgegeven en de evt. 
activiteiten in 2020 uitgevoerd moeten worden. Zo niet, dan dient het (restant) budget te worden 
terugbetaald aan het rijk.

Aanleiding
In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met het hoofddoel om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn 6 ambities geformuleerd waarop het rijk 
samen met haar partners de komende jaren voortgang wil boeken. Om deze ambities te realiseren is 
het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere partners op lokaal niveau 
hieraan uitvoering geven.

Kaders
Sportnota 2019-2025: “Wij doen in 2019 een aanvraag voor een lokale sportformateur om van daaruit 
met de sport, welzijns- en onderwijsorganisaties in Huizen te komen tot een lokaal sportakkoord. Deze 
nota biedt daarvoor de gemeentelijke kaders.” (par. 2.4, p.11)

Argumentatie
Zowel de totstandkoming van het lokaal Sportakkoord als het uitvoeringsplan 2020 gaan moeizaam in 
Coronatijd. Fysieke bijeenkomsten zijn al maanden niet toegestaan en digitale worden maar 
mondjesmaat bezocht. Corona trekt op het personeel en de vrijwilligers van sportverenigingen en 
overige sportaanbieders een grote wissel. Het gaat daarbij om nieuwe manieren van werken (vanuit 
huis, op afstand en/of digitaal) die niet iedereen eenvoudig aanleert, maar ook om nieuwe taken 
waarvoor men niet opgeleid is. In het bijzonder het handhaven van protocollen in de eigen organisatie 
is niet de reden waarom mensen vrijwilliger zijn geworden of waarvoor ze een opleiding hebben 
gehad. Des te belangrijke dat het geld, voor de Huizer sport bedoeld, ook bij hen terecht komt.
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incidentele subsidieverzoeken tot een bedrag van € 2.500,-. Na toetsing aan het uitvoeringsplan 2020 
(bijlage 3) zal per voorstel worden afgewogen wel of niet tot subsidievertrekking over te gaan.

Financiën
In totaal is er € 30.000,- beschikbaar voor uitvoering van het lokaal sportakkoord in 2020. Verengingen 
komen in aanmerking voor een bedrag tussen de € 1.000,- en € 2.000,-, afhankelijk van hun 
ledenaantal en welke bijdrage zij vragen voor hun activiteit. Kosten worden verantwoord op 
kostenplaats 5303000, sportstimulering.

Communicatie
De verenigingen zijn inmiddels hierover geïnformeerd en de eerst 7 plannen zijn al ingediend. Na 
besluitvorming door uw college zullen wij zo spoedig mogelijk overgaan tot betaling, dan kunnen de 
verenigingen hiermee aan de slag.

Alternatieven
Wanneer het geld niet besteed wordt, moet het terugbetaald worden aan het Rijk.

Uitvoering en evaluatie
Uitvoering van de activiteiten vindt nog dit jaar plaats. Binnen de projectgroep zullen wij het geheel 
begin volgend jaar evalueren.

Bijlagen
1. Voorlopig Lokaal Sport Akkoord gemeente Huizen (richtinggevend document)
2. Brief SPUK uitvoeringsgelden Lokaal Sport Akkoord 2020
3. Uitvoeringsplan Lokaal Sportakkoord 2020


