
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25-04-2019

Onderwerp : Regionaal sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030

Voorgestelde beslissing 

1. Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 vaststellen
2. 2. De € 25.000 extra voor uitvoering van het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 
vanaf 2020 opnemen in de begroting van het sociaal domein

Aanleiding

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk stellen sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek centraal. Daarom hebben 
zij samen met betrokken partners het regionale beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 
opgesteld. Het beweeg- en sportakkoord een ambitiedocument. Overheden, bedrijven en organisaties 
willen samen de ambities uit het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 
realiseren. Zij gaan ‘scholder an scholder’ werken aan een gezonde en aantrekkelijke Achterhoek. 
Steunend op de goede ervaringen van de afgelopen jaren willen de samenwerkingspartijen nog meer en 
effectiever samenwerken. Om zo het bereik te vergroten, de Achterhoek nog beter te positioneren en nog 
doelmatiger en doeltreffender te opereren.

Wat wordt met beslissing bereikt

In het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging is verwoord op welke domeinen de 
netwerkpartners samen willen werken en is benoemd welke doelen op hoofdlijnen moeten worden 
bereikt. Na vaststelling van het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging kan met 
overheden, ondernemers en organisaties de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt. Het regionaal beweeg- 
en sportakkoord wordt ondertekend door 8 gemeenten en de strategische partners.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging stelt het belang van bewegen, sporten  
en een gezonde leefstijl in de Achterhoek centraal
Overheden, organisaties en ondernemers zien het belang van bewegen en sporten. Samen sporten en 
bewegen draagt bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin noaberschap gewoon is en 
mensen elkaar ontmoeten, bemoedigen en ondersteunen. Bij de sportvereniging, tijdens een wandeling in 
het bos of op school bijvoorbeeld. Bewegen vormt een cruciaal onderdeel van ‘positieve gezondheid’. Een 
goede mentale en fysieke conditie zorgen ervoor dat het mogelijk is om mee te doen aan de samenleving 
en de regie over het eigen leven te voeren. Tot slot laat bewegen en sporten de regio Achterhoek 
excelleren. (Sport-)talenten vinden een stabiele basis, werknemers zijn en blijven vitaal en innovatief en 
sportparken en sportverenigingen zijn gastvrij en uitdagend.

1.2 De strategische partners verbinden zich aan langjarige doelstellingen op het gebied van sporten, 
bewegen en gezondheid in de Achterhoek
De strategische partners van Achterhoek in Beweging onderschrijven de ambities uit het beweeg- en 
sportakkoord volledig. Zij zijn overtuigd van het maatschappelijk rendement van sporten en bewegen. En zij 
geloven in de ‘scholder an scholder’ methodiek. Dat betekent dat zij ervan overtuigd zijn dat het 
maatschappelijk effect alleen kan worden bereikt door structurele samenwerking tussen overheden, 
ondernemers en organisaties. Daarom dragen strategische partners ook financieel bij aan Achterhoek in 
Beweging.

1.3. Het regionaal beweeg- en sportakkoord geeft uitvoering aan provinciaal en landelijk beleid en versterkt  
de thematafel ‘de gezondste regio’.



Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging is het eerste regionale sport-akkoord van 
Nederland. Daarmee heeft het een voorbeeldrol. De landelijke overheid roept regio’s en gemeenten om op 
samen met ondernemers en organisaties de kracht van bewegen- en sporten centraal te stellen. 
Ondersteund door data van bijvoorbeeld het RIVM en de GGD-en is men ook landelijk tot de conclusie 
gekomen dat alleen sterke samenwerking leidt tot een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. 
Maar ambities van de Achterhoek liggen hoger dan een gezonde regio. Op het gebied van zorginnovatie en 
preventie wil de Achterhoek de gezondste regio worden. Dat ligt ook vast in de titel van de thematafel: de 
gezondste regio. Achterhoek in Beweging ondersteunt de thematafel daarin.
 De provincie Gelderland zet bewegen en sport in vanuit de economische en leefbaarheidsinvalshoek. De 
Achterhoek kan daarin excelleren.
·        Er ligt een stevig fundament onder talentondersteuning in de breedste zin van het woord
·        Samen met innovatieve en vitale bedrijven wordt gewerkt aan een sportieve beroepsbevolking
·        Voor evenementen in vele sportdisciplines biedt de Achterhoek een fenomenale basis.
·        Het landschap en de mogelijkheden van de buitenruimte zijn uniek.
·        De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in multifunctionele binnen- en buitensportaccommodaties.
Tel daarbij op de gastvrijheid en het culturele erfgoed en alle ingrediënten voor een unieke beweeg- en 
sportbeleving zijn in de Achterhoek aanwezig.

1.4. Achterhoek in Beweging zorgt ervoor dat regionale doelen effectief en efficiënt worden behaald
De doelen in het regionaal beweeg- en sportakkoord en (en in een later stadium ook de doelen in de 
uitvoeringsagenda) zijn samen met strategische partners geformuleerd. Dat betekent dat specialisten 
hebben meegedacht over de formulering en het realiteitsgehalte ervan. Dit borgt dat de doelen veel 
effectiever kunnen worden behaald. Doordat de doelen ook worden gedragen door de strategische partners 
zijn zij ook bereid om mee te financieren en bij te dragen aan het verhogen van de output. De gemeenten 
hoeven niet zelf het wiel acht keer uit te vinden.

1.5. Het regionaal beweeg- en sportakkoord vormt de basis voor de uitvoeringsagenda 
In het regionaal beweeg- en sportakkoord is een koersdocument. In de uitvoeringsagenda wordt de hoe 
vraag uitgewerkt. Dat wordt gedaan samen met buurtsportcoaches, sportverenigingen, ondernemers en 
organisaties. Want ook op het niveau van de uitvoeringsagenda zijn doelmatigheid en doeltreffendheid 
optimaal als aan de voorkant samen het traject is vormgegeven. Dit waarborgt ook dat succesvolle lokale 
initiatieven nog beter tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en dat successen voor rekening komen van 
de lokale uitvoeringspartijen.

2.1 Achterhoek in Beweging extra organisatiekracht en activatiebudget geven
Om de ambities en de organisatie extra kracht bij te zetten worden de bijdragen van de gemeenten met € 
25.000 verhoogd naar € 35.000. De acht gemeenten zetten allen vanaf 2020 jaarlijks €35.000,- structureel 
in voor het regionaal beweeg en sportakkoord Achterhoek in Beweging. Dat betekent dat er op jaarbasis 
€280.000,- beschikbaar is. De middelen worden ingezet voor het organisatie en voor het activatiebudget 
van Achterhoek in Beweging. De inbreng van de strategische partners kan hierdoor volledig als 
activatiebudget ingezet worden.

2.2 Het regionaal beweeg- en sportakkoord moet leiden tot lagere zorgkosten.
Het kenniscentrum sport geeft het volgende aan over de sociaal-economische waarde van sport en 
bewegen: Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 
100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de 
afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat.

Kanttekeningen

a. Achterhoek in Beweging moet organisatorisch door ontwikkelen om slagvaardig te blijven
Achterhoek in Beweging geeft uitvoering aan het regionaal beweeg- en sportakkoord. In de eerste jaren 
vanaf 2014 was de rol van de 8 gemeenten verhoudingsgewijs groot. De meerwaarde werd vooral 
gevonden in intergemeentelijke samenwerking en afstemming. Met het regionaal beweeg- en sportakkoord 
wordt er nog meer gevraagd van de organisatie. Dat betekent dat er een oriëntatie moet plaatsvinden op de 
meest passende juridische entiteit. Op dit moment is het een samenwerkingsvorm van de 8 gemeenten, 
waarbij gemeente Oude IJsselstreek fungeert als hosting-gemeente.

Kosten, baten, dekking



Vanaf 2020 is de bijdrage €35.000,- structureel voor het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in 
Beweging. Hiervan wordt € 10.000 bijgedragen uit de Gezond in de Stad gelden, zolang de Gezond in de 
Stad gelden worden ontvangen.
De extra € 25.000 vanaf 2020 moet gevonden worden in het sociaal domein. Het regionaal beweeg- en 
sportakkoord draagt bij aan preventie en sluit aan bij de ambitie om de gezondste regio van Nederland te 
worden.
In de uitvoeringsagenda wordt uitgewerkt welke partners samen gaan werken aan welke projecten, 
activiteiten enz. Het uitwerken van de uitvoeringsagenda vindt plaats in de zomer en herfst van 2019.

Uitvoering

Planning:
27 maart 2019: Raadsinformatiebijeenkomst 8 gemeenten over Regionaal sportakkoord 2020-2030
1 mei 2019: Uiterlijke vaststellingsdatum Regionaal sportakkoord 2020-2030

Bijlagen
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