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Sportakkoord
1: Sportakkoord “Wassenaar in Beweging”

Geachte Raad,
Inleiding:
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met gemeenten (Vereniging Sport en
Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineen geslagen en een Nationaal
Sportakkoord gesloten. Dit Nationaal Sportakkoord heeft als hoofddoel zoveel mogelijk mensen
met plezier te laten sporten en bewegen. In dat nationale sportakkoord faciliteren zij de lokale
gemeenten in het afsluiten van een lokaal sportakkoord. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord
maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van
sport en bewegen willen bereiken. Door met elkaar een sportakkoord te sluiten en deze uit te
voeren ontstaat er een nieuwe impuls voor een fit en gezond Wassenaar.
Proces totstandkoming Sportakkoord o.l.v. de sportformateur:
Gemeente Wassenaar heeft deelgenomen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden –
Sportformateur om zo tot een gedragen lokaal sportakkoord te komen. U bent hier eerder, tijdens
de commissievergadering d.d. 28 april 2020, door onze sportformateur Rob van den Berg, over
geïnformeerd. Dit jaar is tot en met oktober 2020, onder leiding van de sportformateur, door de
lokale partners aan dit lokale sportakkoord gewerkt. De aanloop naar dit Sportakkoord verliep
voorspoedig, onder meer door een gezamenlijke startbijeenkomst en daaropvolgend verschillende
werksessies. Dat een lokaal Sportakkoord verbindt en de energie van de vele sport en
beweegaanbieders in onze gemeente versterkt, bleek al snel. Tijdens iedere bijeenkomst was de
opkomst hoog en werd veel input geleverd. In het afgelopen jaar konden fysieke bijeenkomsten in
verband met de coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats daarvan hebben er diverse online
bijeenkomsten plaatsgevonden waardoor er uiteindelijk toch een goed concept lag. Ook hierop
hebben, dan wel via digitale weg, alsnog veel organisaties hun laatste zegje gedaan met als
resultaat ondertekening op donderdag 29 oktober van het definitieve Sportakkoord “Wassenaar in
beweging”.
Thema’s van het Sportakkoord:
We onderschrijven de vijf deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en de drie thema’s uit het
Nationaal Preventieakkoord. Onze focus v.w.b. de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord
ligt echter op drie daarvan, namelijk:
• ‘Inclusief sporten en bewegen’;
• ‘Vitale sport- en beweegaanbieders/positief sportklimaat’;
• ‘Van jongs af vaardig in bewegen’.
Voor de deelakkoorden ‘Duurzame sportinfrastructuur’ en ‘Topsport die inspireert’ is een beperkter
aantal acties in de ‘Inspiratielijst activiteiten’ opgenomen. Acties t.b.v. preventie worden nader
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uitgewerkt in het nog te ontwikkelen lokaal preventieakkoord Wassenaar. We hebben de ambities
uit de landelijke deelakkoorden vertaald in ambities in Wassenaar in Beweging.

Uitvoering sportakkoord:
De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) krijgt de verantwoordelijkheid voor
coördinatie/begeleiding/financieel beheer van de uitvoering en doorontwikkeling van Wassenaar in
Beweging. De gemeente betaalt de SAD daarvoor. Voor het financieel beheer van Wassenaar in
Beweging worden het jaarlijks Uitvoeringsbudget uit het Nationaal Sportakkoord en eventueel
nog te verwerven extra-financiën aan de SAD doorgegeven. De financiën worden door SAD
specifiek voor deze opdracht beheert.
De Kerngroep is verantwoordelijk voor de inhoud van Wassenaar in Beweging, de groep is
eigenaar van het akkoord. Zorgt voor halfjaarlijkse actieplannen (om op actuele situaties en
ervaringen te kunnen reageren), adviseert over de toekenning van financiën voor acties, evalueert
na elk halfjaar, bewaakt de samenhang van de acties met de nationale akkoorden en bereidt de
voortzetting van het akkoord na 2023 voor. De leden fungeren als ambassadeur voor het
gedachtengoed van Wassenaar in Beweging en betrekken zo mogelijk nieuwe partners. De
Kerngroep wordt ondersteund door een professional (coördinator uitvoering Wassenaar in
Beweging) die in dienst is bij de SAD.
Financiën:
Door het indienen van het Lokale Sportakkoord Voorschoten – ontvangt gemeente Wassenaar
vanuit het Rijk €20.000 per jaar voor drie jaar in de periode van 2020-2022 voor de uitvoering van
ons lokale sportakkoord door de lokale partners. Het uitvoeringsbudget dient besteed te worden
aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale sportakkoord. De gemeente Wassenaar dient
jaarlijks mee te werken aan de monitoring en evaluatie van het Lokaal Sportakkoord door het Rijk.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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