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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 10 december 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
* Het Lokaal Sportakkoord gemeente Dinkelland 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. In te stemmen om dit Lokaal Sportakkoord te gebruiken om de gezamenlijke ambities op het gebied 

van Sport uit te voeren; 

2. De raad hierover te informeren middels deze raadsbrief. 

 
Toelichting 
Op 28 november 2017 heeft uw raad kennis genomen van de sportnota - trainingsschema en deze in een 
amendement betiteld als een discussiestuk voor nadere dialoog en doorontwikkeling van het gemeentelijk 
sportbeleid. Uw raad heeft destijds ons opgedragen om actief en met ambitie het sportbeleid verder te 
ontwikkelen en daarover actief de dialoog aan te gaan met de gemeenschap en met de raad. Ons is destijds 
opgedragen om in 2018 ter vaststelling een nieuwe sportnota voor te leggen, met daarbij nadrukkelijk 
aandacht voor de volgende aspecten: 

 Behoud en waar mogelijk verbetering van het huidige ambitieniveau van het sportbeleid; 

 Faciliteren en onderhouden nog niet geprivatiseerde accommodaties; 

 Duurzaamheid; 

 Topsport naast breedtesport; 

 Sportpromotie. 

Bij raadsbrieven van 13 december 2017 en 30 januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Twentse 
Visie op Sport en Bewegen. Met de 14 Twentse gemeenten is een gezamenlijke visie opgesteld met 
betrekking tot Sport en Bewegen in onze regio. In juni 2018 is er een Nationaal Sportakkoord getekend. In 
het Nationaal Sportakkoord zijn vijf deelakkoorden opgenomen met thema's die aansluiten bij het 
amendement van de gemeenteraad van 28 november 2017. In maart 2019 werden de gemeenten door het 
ministerie opgeroepen om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. De maatregelen in dit sportakkoord laten 
ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de grote diversiteit 
binnen het sportdomein en de lokale context. Het sportbeleid wint aan kracht als het sterk is ingebed in de 
lokale context. 
Vanuit het rijk is er budget beschikbaar gesteld om een onafhankelijke sportformateur aan te stellen, die het 
proces kan begeleiden. In de gemeente Dinkelland heeft de heer Jeroen Keizer als sportformateur het 
proces begeleid. In een sessie met de gemeenteraad op 23 mei 2019 is afgesproken dat het Lokaal 

 



Sportakkoord voorziet in de wens van uw raad zoals opgenomen in het amendement van 28 november 2017. 
Hierna is het proces opgestart om de dialoog aan te gaan met verschillende partijen (vanuit sport, welzijn, 
onderwijs, zorg en bedrijfsleven) om te komen tot een dergelijk akkoord voor de gemeente Dinkelland. De 
input uit deze sessies is opgenomen in een concept voor de gemeente Dinkelland. Uiteindelijk is op 
woensdag 30 oktober 2019 het Lokaal Sportakkoord gevormd door de partijen in een bijeenkomst in 
Kulturhus De Cocer te Rossum. Vier ambities zijn vastgesteld, te weten: 
1. Inclusief sporten en bewegen; 

2. Positieve sportcultuur; 

3. Van jongs af aan vaardig in bewegen; 

4. Vitale sport- en beweegaanbieders. 

Aan deze ambities zijn acties verbonden, waarmee wordt aangegeven wat er binnen de ambities bereikt 
moet worden. Het Lokaal Sportakkoord voor de gemeente Dinkelland is op vrijdag 8 november 2019 
aangeboden aan het ministerie met daarbij het verzoek om in aanmerking te komen voor het 
uitvoeringsbudget in de decembercirculaire 2019. Inmiddels is het uitvoeringsbudget toegezegd. 
In de bijlage treft u het Lokaal Sportakkoord voor de gemeente Dinkelland aan. Wij adviseren u dit voor 
kennisgeving aan te nemen. Wij hebben ingestemd om dit document te gebruiken om de gezamenlijke 
ambities op het gebied van Sport uit te voeren en menen daarmee uitvoering te hebben gegeven aan uw 
amendement van 28 november 2017. In 2020 zullen wij starten met de uitvoering. Dit zullen wij 
vanzelfsprekend doen met alle partijen die betrokken willen worden bij de uitvoering. 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat dit alles niet in 'beton' is gegoten. Het kan worden aangepast op 
ambities en acties op het moment dat alle partijen hier behoefte aan hebben. Op die manier willen wij er zorg 
voor dragen dat ook het akkoord in beweging blijft. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


