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ONDERWERP
Proces lokaal sportakkoord en nieuwe nota sport en bewegen
SAMENVATTING
Voor u ligt een procesvoorstel inclusief planning om te komen tot een lokaal sportakkoord en
uiteindelijk een nieuwe nota sport en bewegen. Met het beleidsplan sociaal domein 20202023 en richting de nieuwe aanbesteding van het sportcomplex per 1 juli 2024 is het college
voornemens het onderdeel sport en bewegen verder uit te werken. Het opstellen van een
lokaal sportakkoord vormt hiervan het startpunt.
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het proces lokaal sportakkoord en nieuwe nota sport en
bewegen;
2. Deel te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur;
3. Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Samenleving om haar zienswijze
kenbaar te maken ( B-stuk).
AANLEIDING/ MOTIVERING
Na de vaststelling van het beleidsplan sociaal domein 2020-2023 en richting de nieuwe
aanbesteding van het sportcomplex per 1 juli 2024 is het college voornemens het onderdeel
sport en bewegen verder uit te werken. Deze uitwerking leidt uiteindelijk tot een nieuwe nota
Sport en Bewegen en een nieuwe Subsidie- en Tarievennota per 2023. In het nu
voorliggende document treft u daarvoor een procesvoorstel aan, inclusief planning.
Daarnaast wil het college nu de kans pakken om, in navolging van het nationaal
sportakkoord, tot een lokaal sportakkoord te komen en hiervoor de beschikbare
rijksmiddelen te benutten. Dit lokale sportakkoord fungeert als het participatietraject met
sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners in Heemstede op het gebied
van sport- en bewegen en dient als basis voor het opstellen van de toekomstvisie daarna en
de nieuwe nota Sport en Bewegen en een nieuwe Subsidie- en Tarievennota.
FINANCIËN
Voor de totstandkoming van lokaal sportakkoord is landelijk een budget beschikbaar gesteld.
Gemeenten kunnen hiervoor € 15.000 aanvragen. Deze € 15.000 is bedoeld voor een
onafhankelijk procesbegeleider, de zogenaamde ‘sportformateur’. Het uitvoeringsbudget van
het lokaal sportakkoord voor een gemeente met de omvang van Heemstede is € 20.000 per
jaar gedurende drie jaren en komt beschikbaar nadat het lokaal sportakkoord is gesloten.
PLANNING/UITVOERING
24-09-2019: Voorgenomen collegebesluit.
15-10-2019: Zienswijze Commissie Samenleving.
Zie ook bijlage: Planningsoverzicht sport en bewegen
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het lokale sportakkoord is het participatietraject met sport- en beweegaanbieders en andere
(potentiële) partners in Heemstede op het gebied van sport- en bewegen en dient als basis
voor het opstellen van de toekomstvisie daarna en de nieuwe nota Sport en Bewegen en
een nieuwe Subsidie- en Tarievennota.
DUURZAAMHEID
Duurzame sportinfrastructuur is één van de vijf ambities uit het sportakkoord ‘Sport verenigt
Nederland’ en zal worden meegenomen in het lokaal sportakkoord in Heemstede.
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BIJLAGEN
In de bijlagen bevinden zich een nadere beschrijving van het proces voor het lokaal
sportakkoord en de nieuwe nota sport en bewegen (bijlage I) inclusief het planningsoverzicht
(bijlage II) daarbij. Voor een beschrijving van de huidige stand van zaken op het gebied van
sport en bewegen in Heemstede kunt u terecht bij bijlage III het overzicht sport en bewegen
in Heemstede.




Bijlage I: Proces lokaal sportakkoord en nieuwe nota sport en bewegen.
Bijlage II: Planningsoverzicht sport en bewegen.
Bijlage III: Overzicht sport en bewegen in Heemstede.
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