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Geachte raads- en burgerleden,

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 juni 2021 de beleidsregel sport- en
beweegakkoord 2021 gemeente Boekel vastgesteld. Via deze memo wordt u geïnformeerd over
deze beleidsregel.

Op 30 oktober 2019 hebben we met veel betrokkenen het sport- en beweegakkoord
ondertekend. Op 12 december 2019 heeft uw raad besloten het sport- en beweegakkoord ook
te ondertekenen. De ondertekening van het akkoord was een start van samenwerking tussen
alle partijen. Het was ook een start om nieuwe afspraken te maken en initiatieven te starten.

Uit de werksessies, die uiteindelijk geleid hebben tot het sport- en beweegakkoord, hebben we
veel waardevolle input gehaald. Er is onder meer gesproken over de behoefte aan een sporten beweegplatform, het versterken van de positie van vertrouwenscontactpersonen en het
belang van het behouden van jeugdleden. Uit de werksessies is een werkgroep ontstaan, die
zich inzet voor de gezamenlijke belangen. Deze werkgroep heeft tot op heden een sport- en
beweegplatform ontwikkeld, een cursus georganiseerd voor vertrouwenscontactpersonen en de
werkgroep onderhoudt nauwe contacten met verenigingen. Daarnaast stuurt de werkgroep elk
kwartaal een nieuwsbrief naar alle verenigingen en sportaanbieders om ze op de hoogte te
houden van ontwikkelingen. In deze werkgroep zijn, naast de gemeente Boekel,
sportverenigingen en maatschappelijke verenigingen vertegenwoordigd.

Voor de uitvoering van de afspraken uit het sport- en beweegakkoord stelt het Rijk budget
beschikbaar. Voor de gemeente Boekel gaat het in 2021 om een bedrag van € 20.000. Deze
middelen komen als specifieke doeluitkering (SPUK) naar de gemeente. Dit betekent dat de
gemeente deze middelen moet verantwoorden.
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De vastgestelde beleidsregel maakt het voor verenigingen en sportaanbieders mogelijk om voor
activiteiten die aansluiten bij de pijlers uit het sport- en beweegakkoord subsidie aan te vragen.
De werkgroep heeft criteria opgesteld voor het beoordelen van de aanvragen. Op basis van de
vastgestelde criteria wordt door de werkgroep beoordeeld of aanvragen in aanmerking komen
voor middelen uit het uitvoeringsbudget. De werkgroep beoordeelt onder andere op
samenwerking, aansluiting bij de pijlers uit het sport- en beweegakkoord, vernieuwende en
structurele activiteiten en de maatschappelijke impact van de activiteit.
Juridisch blijkt het niet voldoende om middelen via een gemeentelijke beschikking toe te kennen
op basis van het oordeel van de werkgroep. Dit komt omdat de algemene subsidieverordening
hiervoor niet voldoende toereikend is. Het is noodzakelijk om in een formeel vastgestelde
beleidsregel onder andere de rol van de werkgroep, de voorwaarden voor aanvragen en de
weigeringsgronden te benoemen. De criteria van de werkgroep zijn daarom vertaald in de
beleidsregel die nu voorligt.

In de beleidsregel wordt een subsidieplafond van € 20.000 vastgesteld. Door het vaststellen van
het subsidieplafond voorkomen we dat er meer kosten worden gemaakt. De kosten van
maximaal € 20.000 worden volledig gedekt door de ontvangen middelen van het Rijk.

Het college heeft de wens uitgesproken om ook voor 2022 deze subsidieregeling mogelijk te
maken. De beleidsregel wordt nu alleen voor 2021 vastgesteld, omdat we de hoogte van het
subsidieplafond voor 2022 nog niet weten. Daarnaast is in de beleidsregel opgenomen dat er
één beoordelingsmoment is door de werkgroep. Alle aanvragen moeten voor 1 november 2021
binnen zijn en daarna gaat de werkgroep beoordelen. Het is wenselijk dat er in 2022 meerdere
aanvraag- en beoordelingsmomenten komen. Tot slot kunnen we in 2021 toetsen of de
beleidsregel voldoet. Voor 2022 hebben we de ambitie om een nieuwe beleidsregel vast te
stellen, die op veel punten gelijk is aan de beleidsregel die nu is vastgesteld.
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