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HEI LOO
CONVENANT SPORTRAAD HEILOO
1.

Gemeente Heiloo, krachtens artikel t71-van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar loco-burgemeester, de heer M.R. Opdam handelend ter
uitvoering van het collegebesluit van 25 mei 202L, hierna te noemen: "gemeente";

en

2.

Vereniging Sportraad Heiloo, gevestigd te Heiloo, opgericht L8 oktober 2013 en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56616627,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Frans Endel, voorzitter, en Hans de
Visser, secretaris, verder te noemen: "Sportraad Heiloo",

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Missie
Het doel is om in samenwerking met elkaar en in belang van de sport- en beweegaanbieders
te komen tot een samenhangend beleid om zoveel mogelijk inwoners met plezier te kunnen
laten sporten en bewegen.
Artikel

2 Taken

tot taak om:
in het belang van sport- en beweegaanbieders, het college, de (gemeente)raad en
derden gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en nieuwe projecten op
het gebied van sport en bewegen. lndien de advisering niet gericht is aan het college,
wordt het college vooraf wel geïnformeerd.
b. het bevorderen van de goede samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders het
college, de (gemeente)raad en derden. De buurtsportcoach heeft hierbij ook een
belangrijke rol en zal de Sportraad Heiloo bij de werkzaamheden betrekken en
informeren, ook vice versa;
c. het behartigen van de belangen van de sport- en beweegaanbieders;
d. het signaleren van knelpunten, trends, ontwikkelingen in het veld.
2. Het college heeft tot taak om:
a. de Sportraad Heiloo bij vaststelling of wijziging van het beleid en nieuwe projecten
op het gebied van sport en bewegen vooraf om advies te vragen. Het college zal de
Sportraad Heiloo daartoe van relevante informatie voorzien, behalve in die gevallen
waar sprake is van niet openbare informatie. ln dergelijke gevallen zal het college
overleg plegen met de Sportraad Heiloo.
1".

De Sportraad Heiloo heeft

a.

Artikel 3 Werkwijze
L. De verantwoordelijk portefeuillehouder voert met ambtelijke ondersteuning
minimaal eenmaal per jaar overleg met de Sportraad Heiloo. De agenda wordt in
onderling overleg opgesteld en door de Sportraad Heiloo aan de ambtelijke
ondersteuning verzonden. De Sportraad Heiloo maakt verslag van het overleg en legt
dit ter goedkeuring voor aan de deelnemers.

De adviezen van de Sportraad Heiloo worden schriftelijk richting het college

2.

uitgebracht" Onderwerpen die de sport- en beweegaanbieders raken worden door de
Sportraad Heiloo eerst voorgelegd bij deze partijen voordat er advies zal worden
uitgebracht.
De Sportraad Heiloo krijgt voor de advisering twee weken de tijd. ln onderling
overleg kan een afwijkende termijn voor advies worden overeengekomen.
Het advies van de Sportraad Heiloo wordt opgenomen in het collegevoorstel dan wel
raadsvoorstel.
Jaarlijks organiseert de Sportraad Heiloo een themabijeenkomst met sport- en
beweegaanbieders. Tijdens deze bijeenkomst worden zo mogelijk de behaalde
resultaten gepresenteerd en worden nieuwe doelen benoemd.
Jaarlijks of indien nodig vindt er afstemming plaats met de sportraden vanuit Bergen
en Castricum.

3.
4.
5.

6.

Artikel 4 Onkostenvergoeding
1. De Sportraad Heiloo ontvangt via een betaalopdracht vanuit de gemeente Heiloo in
q1 een onkostenvergoeding van € 2.500,-. Dit bedrag is bestemd voor o.a.
" huisvestingskosten, opleiding/trainingskosten en organisatiekosten t.b.v.
ledenvergaderi n gen, info-, i nspi ratie- en themabijeen komsten. De Sportraad Heiloo
legt hier jaarlijks verantwoording over af. Een eventueel overschot kan worden
overgeheveld naar het volgende jaar.
Artikel 5 Slotbepalingen
t. Dit convenant wordt aangegaan voor een periode die gelijk loopt aan de zittingsduur
van de gemeenteraad en zal - behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk
drie maanden voor het verstrijken van deze periode - telkens voor een gelijke periode
worden voortgezet.
2. Dit convenant treedt in werking na ondertekening door beide partijen.
3. Dit convenant wordt aangehaald als 'Convenant sportraad Heiloo'.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Heiloo op 30 juni 2021.
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