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Underwerp 
Lokaal sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 
 

 

De ynformaasje wurdt foar kundskip oanbean oan de ried. 
 
 

 
Koarte gearfetting 
Begin 2020 is het proces gestart om te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord binnen de 
gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Door de sportformateur is het ‘Lokaal 
Sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel’ in januari jl. opgeleverd. De gemeente is, naast 
sportaanbieders, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties, één van de participanten in 
het akkoord. Gezamenlijk zijn we eigenaar. 

 
 
Ynlieding 
Het college wil de raad graag op de hoogte brengen van het proces om te komen tot het Lokaal 
Sportakkoord. Het vervolg zal zijn om met de partijen de vertaling te maken van doelen naar 
activiteiten. Het sportakkoord wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden. 
 
 
Kearnboadskip 
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Dit is tot stand gekomen door 
een samenwerking tussen het Ministerie VWS, vertegenwoordiging vanuit de sportsector, 
gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen 
met plezier te laten sporten en bewegen. Om de ambities, genoemd in het Nationaal 
Sportakkoord, te realiseren is het belangrijk dat gemeenten, sport- en beweegaanbieders en 

andere (potentiële) partners op lokaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale sportakkoorden 
zijn daarvoor het aangewezen instrument.  
 
In het ‘Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel’ zijn door de partijen afspraken 
gemaakt over hoe met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen onze 
gemeenten te bereiken.  
De partijen hebben afgesproken dat ze zich richten op vier thema’s: 
- Van jongs af aan vaardig in beweging 

- Positief sportcultuur 
- Duurzame sportinfrastructuur 
- Inclusief sporten en bewegen 
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Konsekwinsjes 
Het Lokaal Sportakkoord is een akkoord van alle partijen. Het succes valt of staat bij de inzet en 
betrokkenheid van deze partijen. Natuurlijk wil de gemeente een ‘actieve rol’ innemen om de bal 
rollend te houden, maar getracht moet worden het doel voor ogen te houden en alle partijen 
eigenaar te laten zijn van het akkoord.  
Er is geen financieel risico voor de gemeente. Wel is de gemeente budgetbeheerder. 
Voor het realiseren van de ambities en speerpunten uit het ‘Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen 
en Tytsjerksteradiel’ heeft de rijksoverheid voor de jaren 2020, 2021 en 2022 uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. Dit budget is vastgesteld op € 20.000,- per jaar/per gemeente. Gemeenten 
vragen en verantwoorden jaarlijks het stimuleringsbudget vanuit het Rijk. De 20.000 euro vormt 
het kader voor de financiële bijdrage van de gemeente. 
 
Kommunikaasje 
Alle deelnemende partijen ontvangen het ‘Lokaal Sportakkoord Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel’. Zij zijn eveneens eigenaar van het akkoord. Een deel zal actief deelnemen in 
de verschillende thema-werkgroepen en in de kerngroep. Binnenkort zullen er verschillende 

vooreerst digitale bijeenkomsten worden gepland om met elkaar aan de slag te gaan. Iedereen 
kan zich aanmelden om mee te doen met deze bijeenkomsten.  
Voor verdere inhoud verwijzen we u naar het lokaal akkoord. 
 
Ferfolchtrajekt 
In 2022 zal de raad verder worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het 
lokaal sportakkoord. 
 
 
Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 
 
 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 
 
secretaris, 
 
dhr. mr. M.P. de Jong 
 

burgemeester, 
 
dhr. mr. O.F. Brouwer 
 

 


