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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In 2016 zijn wij gestart met het vormgeven van het traject genaamd ‘Albrandswaard in Beweging’. Met 
dit traject geven wij nieuwe kaders aan onze verenigingen en zetten integraal in op het vergroten van 
het levensgeluk van inwoners van Albrandswaard.  
 
In de eerste fase heeft de meedenk-groep de beleidsvisie ‘Blije gezichten’ aan het (vorige) college 
aangeboden. Wij willen het traject wat reeds in gang is gezet doorpakken.  Aangezien er ook 
landelijke ontwikkelingen zijn die passen in deze lijn, verbinden wij deze aan elkaar via de 
Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het traject van Albrandswaard in Beweging sluit zeer goed aan bij de landelijke ontwikkelingen van 
het Nationaal Sportakkoord. Via de Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – 
Sportformateur maken wij kenbaar dat wij mee willen doen met de regeling. De Sportformateur gaat 
ons helpen bij het opstellen van het Verenigingsakkoord en bijbehorende uitvoeringsagenda.     
 
TOELICHTING 
Nationaal Sportakkoord 
De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft afgelopen zomer een 
Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 
sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop zij de komende jaren voortgang 
willen boeken. Deze ambities sluiten heel goed aan op hetgeen wij reeds in gang hebben gezet met 
Albrandswaard in Beweging. Wij gaan zelfs een stap verder, want wij willen een Verenigingsakkoord 
zodat ook de cultuur en welzijnsorganisaties mee kunnen worden genomen.  
 
Procesbegeleiding middels een Sportformateur 
Voor de totstandkoming van lokale/regionale Sportakkoorden (Verenigingsakkoord) wordt budget 
beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘Sportformateur’. Als gemeente, in 
samenwerking met onze lokale partners, gaan wij budget aanvragen om een procesbegeleider in te 
huren. De ‘Sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over 



de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het 
akkoord ook andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal 
Preventieakkoord. Het eindproduct van de inzet van een Sportformateur is een lokaal en/of regionaal 
sportakkoord (Verrenigingsakkoord). 
 
Via de Intentieverklaring geven wij aan mee te willen doen met de regeling  
De wens om een Sportformateur in te zetten wordt door ons kenbaar gemaakt door het aanleveren 
van de intentieverklaring (uiterlijk 10 april 2019). 
 
Onze maatschappelijke partners zijn erg enthousiast over deelname aan de regeling 
Bij de eerste fase hebben wij nauw samengewerkt met een aantal maatschappelijke partners in de 
meedenk-groep. Ook nu hebben zij aangegeven erg enthousiast te zijn en graag weer mee te willen 
doen.  
 
CONSEQUENTIES 
Zodra wij een Sportformateur hebben toegewezen danwel hebben benoemd gaan wij aan de slag met 
het opstellen van het Verenigingsakkoord.  
 
Zodra het Sportakkoord (Verenigingsakkoord) is gesloten, kunnen wij vervolgens aanspraak maken op 
uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema's van het Verenigingsakkoord.  
 
VERVOLG 
Bij relevante ontwikkelingen wordt u geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


