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9401 JW Assen 
 
 
Assen, 4 oktober 2021 
 
 
Onderwerp: Uitvoering Asser Sportakkoord mist financiële armslag  
 
 
Geachte leden van de raad,  
 
De afgelopen maanden hebben wij, als Asser Sportakkoord, veel kunnen realiseren. In uw vergadering 
van 27 mei jl. hebben wij uw raad hierover geïnformeerd en u een doorkijk gegeven naar de toekomst.  
 
Enkele voorbeelden van de voortgang. We hebben een programmabureau ingericht, we hebben een 
sportloket operationeel en er is een website voor de nodige informatie-uitwisseling. Daarmee kunnen 
wij uiteenlopende vragen vanuit de Asser sportwereld beantwoorden en partijen verbinden. Verder 
organiseren wij op verzoek van verenigingen bijeenkomsten die kennis vergroten. De thematrekkers 
werken samen met Assenaren de geïnventariseerde thema’s uit. In de nationale sportweek die wij in 
Assen van 11 tot en met 26 september hebben gevierd, hebben wij diverse activiteiten ondersteund en 
ook aandacht gegeven aan “één jaar Asser Sportakkoord”. Tal van verenigingen en organisaties hebben 
zich gepresenteerd. Er zijn nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan.   
Sport lijkt hiermee langzaamaan terug op de agenda van Assen te keren. Vanuit deze basis zijn we toe 
aan volgende stappen.   
 
Willen we die vervolgstappen kunnen nemen dan is het belangrijk te weten dat wij als Regiegroep de 
laatste maanden heel vaak zijn geconfronteerd met gebrek aan met name uitvoeringscapaciteit. Naast 
de uitvoeringskracht, worden we ook geconfronteerd met gebrek aan beleidskracht. De hoofdstad van 
Drenthe heeft het minste aantal uren voor de ontwikkeling en uitvoering van Sportbeleid van deze hele 
provincie. Veel activiteiten/evenementen kunnen niet of alleen met stoom-en-kokend water tot stand 
komen. Hierbij denken wij aan de Week van de Sport, het ontbreken van de Summerbreak, de 
organisatie rondom de bakfiets tijdens de sportweek, het vooruit kunnen denken en organiseren van 
sportieve side-events en kunnen meeliften met grootschalige evenementen zoals De Ronde van 
Drenthe etc. Een deel van deze activiteiten hebben we dit jaar op kunnen vangen met de extra 
middelen die voor 2021 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Op basis daarvan hebben wij de inzet 
van derden kunnen bekostigen en communicatiemiddelen in kunnen zetten. Een deel van onze plannen 
blijft liggen. Bijvoorbeeld het realiseren van uw wens om schoolsportactiviteiten te ontwikkelen. Wij 
wilden dat tijdens de sportweek oppakken maar ook dit bleek door onvoldoende uitvoeringskracht niet 
te organiseren. 

We moeten constateren dat Assen in de begroting 2022 weliswaar de formatie van het 
programmabureau op het niveau van 2021 houdt, dat er onvoldoende middelen zijn voor de uitvoering 
van allerlei activiteiten waar verenigingen en organisatoren om vragen. Evenmin zijn er middelen voor 
communicatie. Juist door communicatie kunnen wij verbindingen leggen in het veld sport en bewegen 
in Assen. Ten slotte missen wij middelen voor het opstellen van een zeer noodzakelijk koersinstrument 
dat helder moet maken welke bijdrage sport aan een vitaal Assen kan leveren.   
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De uitwerking van het Asser sportakkoord dreigt daarmee door gemis aan budget en 
uitvoeringscapaciteit te stagneren en stil te komen liggen. Dat is niet alleen jammer maar ook een risico 
voor de inzet voor het sportakkoord van de vele Assenaren en verenigingen om sport terug te krijgen 
op de agenda. Daaronder de vele ondertekenaars van het sportakkoord waaronder meerdere 
raadsfracties.  
 
Als Assen kunnen we de gevolgen van de Coronapandemie door gebrek aan middelen niet effectief 
oppakken, werken aan stevige sportinfrastructuur, laat staan het profileren van Assen via 
(topsport)evenementen; groot en kleinschalig. Ook vanuit het veld horen wij heel vaak geluiden dat bij 
het organiseren van evenementen de ondersteuning wordt gemist. Voor organisatoren en mensen met 
initiatieven leidt dat soms tot het gevoel “niet gezien en gewaardeerd te worden’. Goede ideeën blijven 
liggen. Dat is jammer 
 
Daar waar mogelijk zoeken wij, organisatorisch en financieel, de verbinding met andere 
beleidsterreinen en subsidiepotjes die binnen de gemeente beschikbaar zijn. Punt van aandacht is 
daarbij de beperkte formatie voor sport binnen de gemeente Assen, terwijl het belang van sport uitdijt. 
Sport is immers een toenemende mate een middel om doelen van overheidsbeleid te realiseren.  
U weet ongetwijfeld dat vlak voor afgelopen zomer bijna unaniem (144/150) een motie in de Tweede 
Kamer is aangenomen, waarin gesteld is dat introductie van een Sportwet moet worden voorbereid. Dit 
zal voorjaar 2022 zijn beslag moeten krijgen. In deze wet zal de basis worden gelegd voor de 
daadwerkelijke toegang van een ieder tot sport en bewegen. Het rijk zal hierin haar rol pakken, maar er 
zullen ook verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Het zou goed zijn hierop 
voorbereid te zijn.   
 
Wij doen een dringend beroep op u om aandacht te hebben voor de mogelijkheden van sport in de 
begroting 2022, aan te dringen op voldoende middelen voor communicatie en uitvoering, en te vragen 
om een koersdocument waarin helder wordt wat sport voor Assen kan en zou moeten betekenen. Met 
aanvullende middelen kunnen wij inzetten op meer uitvoeringscapaciteit om de grote groep 
vrijwilligers meer ondersteunen en actief houden. Ook zou Assen dan beter kunnen inspelen op het 
evenementenbeleid. Wij denken voor 2022 aan een bedrag van € 0,1 mln. extra voor de cofinanciering 
van twee buurtsportcoaches die dan volledig ingezet kunnen worden op sportactiviteiten en 
evenementen, meer communicatie en het koersdocument.  
 
Wij hopen dat u met ons van mening kunt zijn dat Sport en bewegen een bewezen middel is om de 
eigen inwoners vitaal te houden!  

 
Vriendelijke groet, 

 
Ineke Donkervoort,  
onafhankelijk voorzitter regiegroep  
Asser Sportakkoord  
 
 


