
Q&A specifieke uitkering sportakkoord  

 

Waarom is de decentralisatie uitkering omgezet in een specifieke uitkering?  

Deze herziening is gebaseerd op de uitkomsten van het Verantwoordingsonderzoek 2018 van de 
Algemene Rekenkamer. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek is besloten de Decentralisatie 

uitkering voor het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van lokale sportakkoorden om te 
zetten in een Specifieke uitkering.  

Ik heb in november 2019 uitvoeringsbudget/geld voor sportformateur aangevraagd, 
wanneer krijg ik het budget? 

In de specifieke uitkering Sportakkoord is een overgangsrechtbepaling opgenomen voor aanvragen 
die in november 2019 als Decentralisatieuitkering zijn aangevraagd. In het (financiële) 

afwikkelingsproces worden deze op dezelfde manier afgewikkeld als de aanvragen die uiterlijk 8 
juni 2020 ingediend moeten worden. Binnen 17 weken na 8 juni vindt het besluit omtrent de 
verlening van de specifieke uitkering 2020 plaats. In het besluit wordt u geïnformeerd over de 

manier en het moment van bevoorschotten.  

Ik heb al een intentieverklaring gemaild naar de VSG, moet ik het nu nog een keer in het 
portaal van DUS I (VWS) uploaden? 

Ja, u dient voor ieder uitvoeringsjaar gebruik te maken van het portaal van DUS-i (VWS) en daar 
de intentieverklaring te uploaden.  

Moet ik het sportakkoord ook uploaden bij DUS I?  

Nee. Het ondertekende lokale sportakkoord moet u voor 8 november 2020 aanleveren bij de 
Vereniging Sport en Gemeenten via sportakkoorden@sportengemeenten.nl. 

Wanneer en hoe moet de gemeente zich over de Specifieke Uitkering Sportakkoord 2020 
verantwoorden? 

De gemeente moet zich uiterlijk 15 juli 2021 verantwoorden over de in 2020 ontvangen uitkering 
(artikel 7, eerste lid van de regeling). Deze verantwoording maakt onderdeel uit van de jaarlijkse 
gemeentelijke verantwoording aan het Rijk zoals is opgenomen in artikel 27 van het Besluit 
financiële verhouding 2001. Dit gebeurt volgens de zogenoemde SiSA-systematiek. 

Hierbij houden we rekening met minimale administratieve lasten. Er zal gevraagd worden om een 
verklaring dat de middelen rechtmatig besteed zijn. Het college van burgemeester en wethouders 

neemt daarbij de volgende verantwoordingsinformatie op in de bijlage van de jaarrekening over 
het jaar waarvoor de uitkering is verstrekt: 

o a. of een sportformateur is aangesteld (tbv gelden voor sportformateur) 

o b. of uitvoering is gegeven aan de geformuleerde ambities uit het lokale 
sportakkoord (tbv uitvoeringsbudget) 

o c. of uitvoering is gegeven aan een living lab (uitsluitend G5) 
  

Mag de gemeente het deel van de uitkering dat niet in 2020 is besteed overhevelen naar 

volgende jaren als het gaat om in 2020 voorgenomen, maar niet uitgevoerde 
activiteiten?  

Nee dat mag niet. Het deel van uitkering dat onbesteed is gebleven, omdat in de aanvraag 
opgenomen activiteiten niet zijn uitgevoerd, moet worden terugbetaald. Wanneer de gemeente 
verantwoordt dat alle activiteiten waarvoor de uitkering is aangevraagd zijn verricht, wordt de 



uitkering vastgesteld op het bedrag van de verlening (artikel 8, tweede lid). De toetsingscriteria 

zijn vermeld in artikel 7, tweede lid.  
Teneinde de besteding van de financiële middelen deugdelijk te verantwoorden, adviseren wij het 
uitvoeringsbudget na ontvangst van het hiervoor aangevraagde subsidiebedrag over te maken naar 
het lokale sportbedrijf, de sportserviceorganisatie, of het lokale sportplatform/ sportraad onder de 
noemer: uitvoeringskosten sportakkoord. Indien geen van deze organisaties in uw gemeente actief 
is, bestaat de mogelijkheid het subsidiebedrag naar één van de partners van het lokaal 
sportakkoord over te maken. Met deze partner maakt u  nadere afspraken over haar rol bij 

besteding en -desgewenst - verantwoording van het uitvoeringsbudget. 

Kan ik nog budget voor een sportformateur aanvragen?  

Het is inmiddels niet meer mogelijk om budget aan te vragen voor een sportformateur. Omdat er 
grote waarde gehecht wordt aan lokale sportakkoorden, wordt u in de gelegenheid gesteld om 

alsnog uitvoeringsbudget aan te vragen voor uw nog in te richten lokale sportakkoord. Als 
voorwaarde wordt gesteld dat u voor 8 november 2020 een lokaal akkoord sluit en opstuurt naar 
sportakkoorden@sportengemeenten.nl. U kunt overigens wel via VNG gelden aanvragen voor het 
aanstellen van een formateur lokaal preventieakkoord. 

Wat moet ik wanneer indienen voor de middelen van 2021?  

Het budget voor 2021 dient uiterlijk 8 november 2020 via een intentieverklaring te worden 
aangevraagd. U zult hierover tzt een bericht over ontvangen.  

Hoe kom ik aan de intentieverklaring en waar moet ik die uploaden of naar toe mailen?  

U bent bij brief van d.d. 11 maart 2020 geïnformeerd over de specifieke uitkering Sportakkoord en 

over hoe u aanspraak kunt maken op uitvoeringsbudget voor het jaar 2020. De wens om het 
uitvoeringsbudget van 2020 te ontvangen, wordt door u als gemeente uiterlijk 8 juni 2020 kenbaar 
gemaakt door het invullen van het aanvraagformulier en de daarbij te voegen intentieverklaring 
(zie bijlage bij de brief) bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS- I).  

U wordt in het najaar door DUS-I nader geïnformeerd over het te volgen aanvraagproces voor 

2021. Dit proces zal hetzelfde zijn als gevolgd is voor de aanvragen voor 8 juni 2020. U dient uw 
aanvraag uiterlijk 8 november 2020 via het portaal van DUS-i (VWS) te uploaden.  

Ik heb al eerder een intentieverklaring ondertekend voor budget van 2019, kan ik niet 
dezelfde intentieverklaring uploaden? 

Nee, voor uitvoeringsbudget 2020 (en later 2021, 2022) moet een nieuwe intentieverklaringen 
worden ondertekend. Deze verklaring kunt u vinden op de website van de VSG.  

Waar kan ik heen voor technische vragen over de SPUK Sportakkoord, zoals ‘kan ik nog 
een link krijgen naar het aanvraagformulier?’ 

Vragen over de SPUK Sportakkoord kunnen worden gemaild naar SPUKSportakkoord@minvws.nl. 
Dat geldt ook voor her verzoek om nogmaals de link naar het aanvraagformulier te versturen. Meer 
informatie over subsidies is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies.  
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