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Bijlage 1: Activiteiten 2O2O

Tussenevaluatie sport- en beweegn ota 202O

GEMEENTEH

Geachte leden van de raad,

Rondom het vaststellen van de sport- en beweegnota 2O2O (in maart 2020) hebben
we aangegeven u een schriftelijke terugkoppeling te geven over de plaatsgevonden
activiteiten en de hieraan gekoppelde indirecte prestatie-indicatoren (brief van
datum 2 maart 2020 met kenmerk Z/20/096094[87366).ln deze brief informeren
we u hierover.

Activiteiten in 2020
Hoewel de coronacrisis van invloed was op de geplande activiteiten, hebben veel
activiteiten - al dan niet vertraagd - en in aangepaste vorm, plaatsgevonden. Enkele
activiteiten zijn uitgesteld. Daarnaast heeft de gemeente Leiderdorp naar aanleiding
van het coronavirus (anders dan voorzien bij het opstellen van de
uitvoeringsagenda) veelvuldig contact gehad met sportverenigingen en
beweegaanbieders over vragen rondom openstelling, maatregelen en financiën. ln
de tabel in de bijlage vindt u de terugkoppeling per activiteit.

Te rug koppel i ng octiviteite n i n 202 1

Een terugkoppeling over de activiteiten in 2o2L ontvangt u via de reguliere
bestuursrapportages en jaarrekening. ln 2023 is een tussenevaluatie van de sport-
en beweegnota voorzien, deze ontvangt u te zijner tijd ter informatie.
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Bijlage 1: Activiteiten 2020 

 

Wat / activiteiten Wie? Prestatie-indicator Terugkoppeling activiteiten in 2020 

Start evalueren en aanpassen 
‘regeling sport- en 
beweegstimulering in het 
basisonderwijs’ 

Gemeente 
Leiderdorp + 
onderwijs 

Er is een nieuwe regeling Na het vaststellen van de sport- en beweegnota 2020 is de regeling sport- en 
bewegingsstimulering in het basisonderwijs meegenomen als bezuiniging in de ‘naar een 
toekomstbestendige begroting 2021-2024’. De regeling is daarom beëindigd per 1 januari 
2021.  

Uitvoeren verenigingsmonitor Mulier instituut Vitaliteit van verenigingen De verenigingsmonitor/vitaliteitsscan stond gepland in kwartaal 1 2020. In verband met 
de uitbraak van COVID-19 is besloten om de verenigingsmonitor een jaar uit te stellen 
naar 2021.   

Vormgeven lokaal sportakkoord Sportformateur 
met 
Leiderdorpse 
partijen 

Er is een lokaal sportakkoord Op donderdagavond 5 november 2020 is het Leiderdorps sportakkoord gesloten. Een 
mooi resultaat, dat – ondanks de coronacrisis – door veel verschillende betrokken partijen 
is neergezet. De belangrijkste doelstelling van het sportakkoord is om meer inwoners van 
Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en bewegen. Aan de hand van vier 
verschillende ambities hebben de deelnemers concrete acties geformuleerd die in de 
komende periode tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast is er een stuurgroep 
opgericht om de regie van het sportakkoord ter hand te nemen. 

Afronden plaatsen van 
verenigingen in 
arrangementenmodel 

Gemeente 
Leiderdorp 

Aantal verenigingen waarbij afspraken 
omtrent huur, erfpacht, vervanging en 
onderhoud zijn afgerond 

In 2020 nam Velocitas het onderhoud van de korfbalvelden en het verenigingsterrein van 
de gemeente over. De vereniging betaalt een symbolische huur van € 1. Alleen voor RCL 
voert de gemeente het onderhoud nog uit. We zijn met RCL in overleg over de termijn 
waarbinnen we met de club tot een (onderhouds)kostendekkende huur kunnen komen.  

Start uitvoering geven aan lokaal 
sportakkoord 

Ondertekenaars 
lokaal 
sportakkoord 

Aantal opgestarte activiteiten Door de coronacrisis heeft het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord enige 
vertraging opgelopen. Nadat het Leiderdorps sportakkoord in november 2020 was 
gesloten, heeft in december 2020 de eerste aanvraagronde voor uitvoeringsbudget voor 
activiteiten plaatsgevonden die voorzien waren voor kwartaal 1 in 2021. Er waren in het 
eerste kwartaal van 2021 ook activiteiten voorzien die plaatsvinden zonder 
uitvoeringsbudget. Afhankelijk van de coronamaatregelen starten de activiteiten later 
en/of in aangepaste vorm. 

Voorbereiding vormgeven 
‘verbinden en markeren van 
routes’ 

Gemeente 
Leiderdorp 

Nader te bepalen Deze activiteit is niet gestart. 

Bijeenkomst klankbordgroep Gemeente 
Leiderdorp 

Aantal bijeenkomsten klankbordgroep Alle leden van de klankbordgroep hebben een rol gehad in het proces om te komen tot 
een lokaal sportakkoord. Enkele leden van de klankbordgroep hebben zich verenigend in 
de stuurgroep van het lokale sportakkoord. Andere leden van de klankbordgroep zijn 
onderdeel van een van de deelakkoorden. 

Bijeenkomsten faciliteren voor 
sportverenigingen afzonderlijk en 
met andere maatschappelijke 
partners 

Gemeente 
Leiderdorp 

Aantal georganiseerde bijeenkomsten 
met sportverenigingen en sport- en 
beweegaanbieders afzonderlijk en 
gecombineerd. 

In februari 2020 heeft er een (fysieke) bijeenkomst plaatsgevonden voor 
sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners voor de 
aftrap van het lokale sportakkoord. Deze partners zijn ook digitaal bij elkaar gebracht in 
juni en november. In augustus 2020 heeft er een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. 
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