
Memo voor gemeenten t.b.v. besluitvorming Achterhoek in Beweging  

Aanleiding                                                                                                                                                                            

Op woensdag 27 maart 2019 was er een bijeenkomst op de Vijverberg in Doetinchem. Raadsleden uit 

de 8 gemeenten van Achterhoek in Beweging zijn daar met elkaar in gesprek gegaan over de 

toekomst van bewegen en sport in de Achterhoek. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Er zijn veel 

suggesties en prioriteiten meegegeven. Er is gevraagd om een nadere onderbouwing van de 

gemeentelijke bijdrage van €35.000,- (per jaar per gemeente). Op deze vraag wordt in deze memo 

een antwoord gegeven.  

 
Waaraan wordt de gemeentelijke bijdrage besteed?                                                                                              

Achterhoek in Beweging geeft uitvoering aan het regionaal beweeg – en sportakkoord 2020 – 2030. 

Een deel van het budget wordt besteed aan (het aanjagen van) interventies en activiteiten. De 

organisatie bestaat verder uit een aantal medewerkers die voor een aantal uren per week hun inzet 

leveren. De inzet varieert per medewerker per periode. De organisatie speelt flexibel in op vragen, 

kansen en ontwikkelingen. Dat vergt ook flexibiliteit van de medewerkers. De medewerkers werken 

op detacherings- of ZZP-basis.  Om de continuïteit te waarborgen nemen zij wel structureel deel aan 

teamoverleggen en leveren zij hun inzet bij grote evenementen/activiteiten. Verder zijn zij 

medeverantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten (te formuleren in de 

uitvoeringsagenda 2020-2030) binnen hun aandachtsgebied.  

nr Functie  

1 Programmamanager 

2 Projectondersteuning  

3 Communicatie -adviseur 

4 Coördinator uniek sporten  

5 Coördinator open club  

6 Coördinator vitaal ouder worden  

7 Coördinator talentontwikkeling  

8 Coördinator Vitale medewerkers 

9 Adviseur-coördinator evenementen 

10 Beleidsadviseur  

 
Hoe verhoudt de gemeentelijke bijdrage zich tot de totale inzet?                                                              

Achterhoek in Beweging werkt samen met 7 strategische partners. Verder haalt de organisaties 

subsidies binnen. De doorlooptijd van afspraken met partners / te verwerven subsidie is meestal 3 

tot 4 jaar. Dat betekent dat Achterhoek in Beweging voortdurend anticipeert op 

samenwerkingsmogelijkheden of subsidiekansen. Verwacht wordt dat uit de markt (partnerships en 

subsidies) de komende jaren meer dan een verdubbeling van het gemeentelijke budget kan worden 

gerealiseerd.  



 

 

 

Slot                                                                                                                                                                                         

Deze memo is geschreven naar aanleiding van een vraag met betrekking tot de financiën. Uiteraard is 

een solide financiële basis belangrijk voor continuïteit en betrouwbaarheid van de organisatie. Maar 

Achterhoek in Beweging haalt haar bestaansrecht niet uit het vergaren en herverdelen van middelen. 

De organisatie verbindt, inspireert en motiveert mensen om het beste uit zichzelf en de omgeving te 

halen. Door steeds het belang van meedoen, bewegen en sporten te benadrukken. Door 

Achterhoekers, gasten, verenigingen, buurtsportcoaches, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

met elkaar in contact te brengen. Door inspirator, motivator en steun in de rug te zijn. Daarbij geldt 

steeds: regionaal samenwerken en lokaal uitvoeren! 

 

Budget Achterhoek in Beweging op jaarbasis 
(totaal €630.000)  

Gemeentelijke bijdragen Partnership overeenkomsten Subsidies


