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BESLUITVORMING UITVOERINGSBUDGET 

Lokaal Sportakkoord Elburg 

Onderstaande uitwerking heeft betrekking op de besluitvorming ‘toekenning uitvoeringsbudget’ in het Lokaal 

Sportakkoord Elburg tot eind 2022. In dit document is het doel, de criteria en het besluitvormingsproces 

beschreven. 

 

 

DOEL UITVOERINGSBUDGET: 

Het uitvoeringsbudget wordt aangewend om de ambities in het Lokaal Sportakkoord Elburg te realiseren. Het 

budget is een middel om nieuwe initiatieven te helpen starten en bestaande initiatieven substantieel te 

versterken. De financiële ondersteuning verkleint belemmerende obstakels. 

 

CRITERIA VOOR TOEKENNING: 

Voor de toekenning van uitvoeringsbudget gelden onderstaande criteria/voorwaarden. De criteria zijn voor alle 

ondersteuningsaanvragen gelijk. 

1. Budget is bestemd voor nieuwe initiatieven of substantiële versterking van bestaande initiatieven; 

2. De primaire doelgroep van het initiatief zijn inwoners uit de gemeente Elburg; 

3. Het initiatief draagt bij aan het realiseren van (meerdere) ambities in het Lokaal Sportakkoord Elburg;  

Bij schaarste wordt voorrang gegeven aan ambitie-overstijgende initiatieven. 

4. Er is sprake van een samenwerking tussen meerdere (potentiële) spelers; 

Geen verplichting op rol als speler. Eén van de spelers treedt op als eigenaar van het initiatief. 

5. Maximaal één toegekende ondersteuningsaanvraag per initiatief tot eind 2022; 

6. Spelers mogen zowel eigenaar, als betrokken zijn bij meerdere (toegekende) ondersteuningsaanvragen. 

 

PROCES BESLUITVORMING: 

De aangevraagde financiële ondersteuning is leidend in het besluitvormingsproces. Er is sprake van een nihil 

verschil in de wijze van besluitvorming. Het verschil moet eraan bijdragen dat ‘kleine’ aanvragen snel 

geaccordeerd kunnen worden. 

1. Een ondersteuningsaanvraag kan op elk moment worden ingediend; 

2. De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid;  

3. De aanvraag wordt getoetst en beoordeeld adhv. geldende criteria; 

4. De aanvrager ontvangt een terugkoppeling van de boordeling; 

5. Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een schrijven met de voorwaarden. 

Notities:  

Zowel de organisaties van leden én de leden in de regiegroep is het toegestaan ondersteuningsaanvragen in te dienen. Deze 

leden hebben geen stem in de beoordeling van de aanvraag. 
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