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Beste dames/heren,

Middels deze brief informeren wij over het collegebesluit van 2 april 2019 om een sportformateur aan te
stellen. Deze sportformateur gaat na in hoeverre er behoefte is aan een lokaal sportakkoord en faciliteert,
indien gewenst, vervolgens verenigingen bij het opstellen van een lokaal sportakkoord.
Aanleiding

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen
met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met
als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes
ambities geformuleerd. Deze ambities zijn:
1. Inclusief sporten & bewegen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
4. Positieve sportcultuur;
5. Vaardig in bewegen;
6. "Topsport die inspireert"
In maart is bekend geworden hoe gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners
op lokaal niveau de mogelijkheid krijgen om met deze ambities aan de slag te gaan, namelijk door een
Lokaal Sportakkoord te sluiten.
Sportvisie

Het afsluiten van een Lokaal Sportakkoord past bij de uitwerking van de startnotitie sport en bewegen die
samen met sportaanbieders en andere maatschappelijke partners is opgesteld. Om dit Lokaal Sportakkoord
te realiseren wordt een onafhankelijke sportformateur ingezet. De gemeente Cranendonck vraagt daarvoor
namens de lokale samenwerkingspartners budget (€15.000,-) aan bij de Vereniging Sport en Gemeenten
om een sportformateur in te huren. Wanneer er vervolgens een Lokaal Sportakkoord is afgesloten kan
aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget voor 2020 en 2021 (€20.000).
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Gevolg van het aanhaken op dit landelijk beleid is dat de planning van de sportvisie doorgeschoven wordt
tot na de zomervakantie. Dit zodat de trajecten sport- en beweegvisie en Lokaal Sportakkoord goed op
elkaar kunnen aansluiten.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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