
Overeenkomst ‘Regionaal Samenwerkingsverband Grenzeloos Actief’ 

 

WMO regio Eemland 
 

1. Aanleiding 
Het ministerie van VWS stimuleert de opzet van regionale samenwerkingsverbanden die tot doel 

hebben de vraag naar sport- en beweegactiviteiten te matchen met het beschikbare aanbod voor 

mensen met een beperking. In 2017 is een stimuleringsbudget ‘Grenzeloos Actief’ toegekend aan de 

gemeenten uit de WMO-regio Eemland, met als doel een regionaal samenwerkingsverband op te 

zetten. Middels deze overeenkomst wordt de samenwerking ook voor de komende jaren geborgd. 

2. Deelnemende gemeenten 
Amersfoort 
Baarn 
Bunschoten 
Leusden 
Soest 
Woudenberg 
 

3. Doel van de samenwerking 
Het regionale samenwerkingsverband heeft tot doel: 

- De regionale vraag en het aanbod op het gebied van Aangepast Sporten (voortdurend) in 

kaart te brengen, te actualiseren en daar waar nodig op elkaar af te stemmen; 

(actualisatie via het landelijke platform www.unieksporten.nl)  

- Via overleg met de Buurtsportcoaches uit de verschillende gemeenten elkaar op de hoogte 

houden van ontwikkelingen. Ook kennisdeling maakt een vast onderdeel uit van het 

overleg. 

 

4. Wijze van samenwerking 
 
Lokale taken per gemeente. 
Alle deelnemende gemeenten leveren een actieve bijdrage aan het regionale 
samenwerkingsverband door deelname aan de ambtelijke stuurgroep aangepast sporten. En borgen 
de volgende taken in het reguliere takenpakket van een Buurtsportcoach (of een verantwoordelijke 
ambtenaar).  
Taken: 

- Lokale aanbod promoten en/of ontwikkelen.  (Ondersteuning bieden aan verenigingen of 
initiatiefnemers); 

- Lokale vragen over Aangepast Sporten behandelen; 
- Vragen over regionaal aanbod doorspelen naar regionale consulent; 
- Deelnemen aan regionale bijeenkomsten met de collega Buurtsportcoaches  

 
Regionale taken voor de consulent. 
De regionale consulent is in dienst van SRO (is tevens Buurtsportcoach Aangepast Sporten 
Amersfoort) en onderhoudt contacten met de regionale Buurtsportcoaches. De taken van de 
consulent: 

http://www.unieksporten.nl/


- Zorgt er voor dat het aanbod op Unieksporten.nl actueel blijft; 
- Organiseert minimaal 2 bijeenkomsten per jaar met alle Buurtsportcoaches om dit aanbod af 

te stemmen en ontwikkelingen door te nemen; 
- Organiseert samen met de Buurtsportcoaches (in de Stichting Aangepast Sporten Midden 

Nederland ) 1x per jaar de Dag van het Aangepast Sporten; 
- Fungeert als hét aanspreekpunt voor alle vragen over Aangepast Sporten die het lokale 

aanbod overstijgen; 
- Onderhoudt contacten met de verantwoordelijke ambtenaren van de verschillende 

gemeenten; 
- Organiseert minimaal 2x per jaar een ambtelijk overleg met de verantwoordelijke 

ambtenaren (Ambtelijke Stuurgroep); 
- Onderhoudt contacten met relevante sociale partners in de regio; 
- Schrijft jaarlijks een projectplan en een evaluatie (inhoudelijk en financieel) t.b.v. de 

samenwerkende gemeenten. (Evaluatie vóór 1 maart van het volgende jaar). 
 

5. Duur van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (ingaande 1 januari 2019) en wordt 

jaarlijks stilzwijgend verlengd tot aan 31 december 2022. Indien een gemeente de overeenkomst 

met ingang van het daarop volgende kalenderjaar wil wijzigen of opzeggen, dient dit vóór 1 

september van het lopende jaar schriftelijk te worden gemeld aan de leden van de ambtelijke 

stuurgroep.  

In 2022 vindt de eindevaluatie plaats op basis waarvan de nieuwe afspraken voor het vervolg 

worden vastgelegd. 

6. Verdeling kosten 
De ureninzet en werkbudget van de regionale consulent wordt bekostigd door de deelnemende 

gemeenten, op basis van inwoneraantal. Jaarlijkse kosten zijn begroot op €11.000,-  

Deze kosten worden als volgt verdeeld (bedragen exclusief btw) 

Amersfoort :  € 5.850,- 
Baarn:  € 975,- 
Bunschoten: € 800,- 
Leusden: € 1.125,- 
Soest:  € 1.750,- 
Woudenberg: € 500,- 
----------------------------------- 
TOTAAL: € 11.000,- 
 
SRO factureert gemeenten, die het bedrag vervolgens jaarlijks vóór 1 mei overmaken. 
 

7. Ondertekening 
 

Ondertekenaars zijn gemachtigd namens hun gemeente om deze overeenkomst te ondertekenen. 

Gemeente Amersfoort : wethouder……………. 

Gemeente Baarn: wethouder…………………… 

Gemeente Bunschoten : wethouder……………………….. 



Gemeente Leusden:  wethouder………………. 

Gemeente Soest : wethouder ……………… 

Gemeente Woudenberg:  wethouder…………… 


