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Onderwerp: antwoord op statenvragen over Overijssels Sportakkoord

Geachte mevrouw Koolhaas,
U heeft ons op 7 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld over het Overijssels Sport- en Beweegakkoord
(registratiekenmerk 2011/1102006). In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
Vraag 1
Ziet GS kansen om het Provinciale Sport Akkoord aan te laten sluiten op de gemeentelijke sport
akkoorden?
Antwoord 1
Het Overijssels Sport- en Beweegakkoord is geen akkoord van de Provincie Overijssel, maar van
Overijsselse gemeenten en uitvoeringsorganisaties waarin de Provincie Overijssel één van de partijen is.
Daarmee zijn alle betrokken partijen verantwoordelijk voor de onderlinge aansluiting en afstemming
tussen lokale en het provinciale sportakkoord.
Het Overijssels Sport- en Beweegakkoord, zoals deze in november is gepresenteerd en nu voorligt ter
ondertekening, is een uitvloeisel van de lokale sportakkoorden van, en een inventarisatie onder de
vijfentwintig Overijsselse gemeenten.
Vraag 2
Is GS of gaat GS binnenkort in gesprek met de gemeenten hierover?
Antwoord 2
De Provincie Overijssel faciliteert de alliantie van samenwerkende partijen in programmamanagement
(met stuurgroep) om de totstandkoming en uitvoering van het Overijssels Sport- en Beweegakkoord aan
te jagen en te begeleiden. Uitgangspunt daarbij is dat dit in voortdurende afstemming met partners in het
veld plaats vindt.
Het akkoord moet leiden tot een krachtig netwerk waardoor Overijssel nog beter als gezonde
sportprovincie uit de verf komt. Daarvoor is nodig dat de samenwerking breed wordt aangegaan met
sportbedrijven, gemeenten en ander partijen in de provincie.
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Daarnaast is gedeputeerde De Witte met regelmaat in gesprek met diverse gemeenten over
bovenstaande ontwikkelingen en de afstemming tussen gemeentelijke sportakkoorden en het
provinciale sportakkoord.
Vraag 3
Kunt u aangeven hoe er zorg gedragen wordt voor een optimale aansluiting van het
Provinciale Sportakkoord op de gemeentelijke sportakkoorden?
Antwoord 3
Via het bovengenoemde programmamanagement is een inventarisatieronde langs de 25 gemeenten
gemaakt om deze aansluiting te borgen.
Vraag 4
Kan GS inventariseren of er gemeenten zijn zonder akkoorden, waar aansluiting dan ook lastig wordt?
Antwoord 4
Alle 25 gemeenten in Overijssels hebben in 2019 en/of 2020 een lokaal sportakkoord ontwikkeld. Door
middel van bijeenkomsten en thematafels met lokale partijen op het gebied van sport, bewegen,
gezondheid, onderwijs, welzijn, zorg en bedrijfsleven zijn ambities vastgesteld om de lokale
sportinfrastructuur en sport- en beweegparticipatie te versterken. Deze ambities sluiten aan op één of
meer thema’s van het Nationaal Sportakkoord en bij enkele gemeenten ook op het Nationaal
Preventieakkoord.
Voor het realiseren van deze lokale ambities krijgen gemeenten vanuit het Ministerie van VWS middelen.
Afgelopen 3 maart is hierop een aanvulling afgekondigd voor 2021; “De bestrijding van het coronavirus
heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders.
Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er, naar verwachting en overeenkomstig 2020, meer
mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden, wordt hiervoor via deze specifieke uitkering aan de
gemeenten een impuls gegeven door de uitvoeringsbudgetten voor het jaar 2021 éénmalig te verhogen.”
Vraag 5
Wilt u ons op korte termijn meenemen in de uitvoering zoals deze door GS zal worden ingezet of reeds is
ingezet?
Antwoord 5
Momenteel wordt gewerkt aan de ondertekening en daarmee bekrachtiging van het Overijssels Sport- en
Beweegakkoord. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een coöperatieve samenwerkingsstructuur die
bovenlokale samenwerking op de speerpunten van het provinciaal sport- en beweegakkoord wil aanjagen.
Dat moet leiden tot een uitvoeringsplan, gevoed en uit te voeren door de samenwerkende spelers in het
veld. Wij zullen u daar tussentijds over informeren.
Vraag 6
De VVD fractie vindt het meer dan belangrijk dat juist jonge kinderen vitaal opgroeien en dat iedereen de
kans heeft om te bewegen. Zij zou graag zien dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren en oplossingen
om sporten in de buitenwereld nog leuker en makkelijker te maken. Is GS bereid om met gemeenten - in
de uitvoering van de sportakkoorden - te kijken of hier invulling aan kan worden gegeven?
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Antwoord 6
In 2021 zal een subsidieregeling (conform besluit statenvoorstel Sociale Kwaliteit 2021-2024) worden
uitgeschreven in lijn met de door u geschetste ontwikkeling en de ambities uit het Overijsselse Sport- en
Beweegakkoord om het bewegen in de buitenruimte te stimuleren.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter
A.P. Heidema

secretaris
N. Versteeg
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