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Onderwerp Sportformateur

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmedede li ng

in de cyclus?

Nee

Portefeuillehouder Wethouder Van Ginderen

Schriftelijke vraag

De komende drie jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te
zetten in lokale sportakkoorden. ln juni 20L8 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal
sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven
lang kan sporten en bewegen.

ledere gemeente kan vanaf volgende week € 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te
stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord
te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt Minister Bruno Bruins geld

beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden. Als mooie voorbeelden hiervan kunnen
genoemd worden: de samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en sportaanbieders om
motorische testen af te nemen bij kinderen en de samenwerking tussen buurtsportcoaches en
gemeentelijke sporthallen om buurtbewoners meer te laten sporten.

Hierover heeft de VLP de volgende vragen:

1. Heeft u deze € 1-5.000 al aangevraagd en bent u van plan hiervoor een sportformateur aan te
stellen?

2. 7o ja, wat worden zijn taken? Welke doelstellingen geeft u de sportformateur mee?
3. Ziet u hier ook een rol weggelegd voor de Cios-opleiding in Roosendaal? Zo ja, welke rol had u

daarbij bedacht?

Namens de VLP-fractie
Gerard van Zalinge



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1-. Heeft u deze € L5.000 al aangevraagd en bent u van plan hiervoor een sportformateur aan te
stellen?

Nee, wij hebben nog geen subsidieaanvraag gedaan. Op 6 maart jl. is de nieuwe regeling
Regionale/Lokale Sportakkoorden gepubliceerd. De regeling lijkt uitstekend aan te sluiten bij het
visietraject dat we inmiddels gestart zijn. Als vervolg op het vaststellen van een vísie sport en
bewegen lijkt het zinvol om met de betrokken partners een Sportakkoord op te stellen.

2. Zo ja, wat worden zijn taken? Welke doelstellingen geeft u de sportformateur mee?

De taken van de sportformateur in Roosendaal zijn nu nog niet uitgekristalliseerd. De

sportformateur zal zich naar verwachting vooral richten op het begeleiden van het proces naar
de totstandkoming van een Roosendaals Sportakkoord.

3. Ziet u hier ook een rol weggelegd voor de Cios-opleidíng in Roosendaal? Zo ja, welke rol had u
daarbij bedacht?

De totstandkoming van een mogelijk Roosendaals Sportakkoord is een proces waarbij alle
partners betrokken zullen moeten worden. Dat zíjn niet alleen (sport-)verenigingen maar ook
maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het spreekt voor zich dat
CIOS Goes daarbij ook betrokken wordt.

Namens het college burgemeester en wethouders

René van Ginderen
Wethouder Sport


