
 

 

 

Intentieverklaring  

 

Hiermee verklaart de gemeente Súdwest-Fryslân dat zij: 

X In de periode 2019-2020 zal deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – 
Sportformateur en hierbij de volgende zaken in acht neemt: 

a. dat het budget van € 15.000, - wordt benut voor de inzet van een sportformateur; 

b. dat de sportformateur voldoet aan het beschreven profiel; 

c. dat de gegevens van de sportformateur verstrekt worden aan Vereniging Sport en 
Gemeenten; 

d. dat de sportformateur deelneemt aan een kick-off bijeenkomst, aanwezig is bij 
vervolgbijeenkomsten georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten en op deze 
wijze actief bijdraagt aan kennisdeling ten faveure van het lokale beleid; 

e. dat de sportformateur lokale bijeenkomsten voor gemeente, lokale sport en 
maatschappelijke partners organiseert om input te verzamelen voor de ontwikkeling van 
een Lokaal Sportakkoord; 

f. dat ondertekenende partijen tenminste twee keer per jaar bijeenkomen om de voortgang te 
bespreken; 

g. dat partijen zich inspannen om te komen tot een lokaal en/of regionaal akkoord; 

h. dat de ambities uit het Nationaal Sportakkoord als leidraad worden genomen; 

i. dat gebruik wordt gemaakt van de beschikbare lokale en landelijke data die de ambities 
van een lokaal en/of regionaal sportakkoord onderbouwen; 

j. dat maatschappelijke partners uit onderwijs, (gezondheids-)zorg en sociaal domein 
betrokken worden om tot een akkoord te komen; 

k. dat gestreefd wordt naar een sterke vertegenwoordiging van de lokale sportsector (ook 
commercieel) bij de ontwikkeling van een lokaal en/of regionaal sportakkoord; 

l. dat de gemeente en lokale partners meewerken aan monitoring en lerend beleid. 

Of, 

 Dat de gemeente in 2019/ 2020 zal deelnemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – 
uitvoeringsbudget* en hierbij de volgende zaken in acht neemt: 

a. dat er samenspraak is met de lokale sport en maatschappelijke partners een lokaal of 
regionaal sportakkoord ontwikkeld is en deze tevens  beschikbaar gesteld is aan 
Vereniging Sport en Gemeenten; 

b. dat het uitvoeringsbudget wordt ingezet om één of meer van de geformuleerde ambities uit 
het lokale/regionale sportakkoord te verwezenlijken; 

c. dat de inzet van het budget wordt afgestemd met de ondertekende partijen van het 
lokale/regionale sportakkoord; 



 

 

 

d. dat de ondertekenende partijen regelmatig bijeen komen om de voortgang te bespreken; 

e. dat de gemeente en lokale partners mee dienen te werken aan monitoring ten behoeve 
van lerend beleid. 

 

Plaats: Sneek 

Datum: 1 november 2019 

 

Namens college van B&W:       Handtekening 

teammanager Cultuur en Sport, 
 
René de Vries 

 

  

 

Namens Sportaanbieder 2: 

 

Namens Sportaanbieder 3:  

 


