
Samenwerkingsovereenkomst “Sportraad Beuningen en gemeente Beuningen” 

 

De rechtspersoonlijkheid bezittende stichting “Sportraad Beuningen”, gevestigd in Beuningen, hierna de noemen ‘SRB’ ten deze statutair vertegenwoordigd door de heer J.A.A.G. Arnouts, 

voorzitter, H.T. Kersjes, secretaris, W.A.M. Hendrix, penningmeester, 

 

en 

 

De gemeente Beuningen, hierna te noemen ‘de gemeente’, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer W.H.M. van Teffelen, wethouder sport,  

In overweging nemende dat: 

 De gemeente Beuningen belang hecht aan een adviesorgaan op het gebied van het sport- 

en beweegbeleid; 

 Sport en bewegen meer en meer worden ingezet als middel om doelstellingen op andere 

beleidsterreinen dan sport en bewegen te bereiken;  

 Daarin een belangrijke rol is weggelegd voor de  sportverenigingen in de gemeente 

Beuningen en andere sport- en beweegaanbieders in samenwerking met andere actoren 

in het maatschappelijk veld; 

 De SRB de belangen van deze partijen beoogt te behartigen. 

 

Komen het volgende overeen: 

1. Doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het bewerkstelligen dat kennis, ervaring 

en standpunten van de sport- en beweegwereld in de gemeente Beuningen in een zo 

vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het 

gemeentelijk sport- en beweegbeleid. 

2. De SRB is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en 

ongevraagd adviseert over: het sport- en beweegbeleid van de gemeente, (her)indelings- 

en investeringsplannen van sportaccommodaties alsmede projectplannen, die van groot 

belang zijn voor de sport (infrastructuur), een en ander met uitsluiting van 

aangelegenheden, welke één enkele sport- of beweegaanbieder betreffen.  

3. De SRB behartigt de individuele overstijgende belangen van verenigingen en 

organisaties. 

4. De SRB zorgt  voor ontmoeting en bevordert samenwerking tussen verenigingen en 

organisaties, onder andere door het organiseren van het sportcafé.  

5. De gemeente informeert de SRB tijdig en actief over gemeentelijke 

beleidsontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen en over andere 

beleidsontwikkelingen die direct dan wel indirect voor de sport- en beweegbeoefening 

van belang kunnen zijn.  

6. De gemeente verplicht zich, alvorens over te gaan tot vaststelling of wijziging van het 

algemeen sport- en beweegbeleid, de SRB om advies te vragen.  



7. De SRB brengt binnen 8 weken na het betreffende verzoek advies uit. In onderling 

overleg kan een afwijkende termijn voor advies worden overeengekomen.  

8. In het geval dat het college in een collegebesluit of voorstel aan de gemeenteraad afwijkt 

van het advies van de SRB, wordt dat met argumenten bij het voorstel vermeld.  

9. Het bestuur van de SRB bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 9 leden. 

10. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar de volgende uitgangspunten: 

- vertegenwoordiging van zowel binnen- als buitensport; 

- een tak van sport maximaal 2 keer vertegenwoordigd; 

- 1 vertegenwoordiging vanuit de seniorenvereniging.  

11. Minimaal tweemaal per jaar vindt er tussen de wethouder sport van de gemeente, de 

ambtenaar sport en het bestuur van de SRB overleg plaats. 

12. De agenda, relevante stukken en de notulen van de vergaderingen worden gedeeld met 

de wethouder en de ambtenaar sport, gelijktijdig met de verzending aan de leden van de 

SRB. 

13. De SRB dient jaarlijks voor 1 juni een kort inhoudelijk verslag in van haar 

werkzaamheden en activiteiten over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

14. De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar en gaat in op 20-6-2018 en 

eindigt op 20-6-2020 Uiterlijk drie maanden voor afloop van de overeenkomst worden 

afspraken gemaakt over eventuele verlenging.  

15. De sportraad krijgt jaarlijks een werkbudget € 1.500 om haar taken te kunnen uitvoeren.  

16. De werking van de samenwerkingsovereenkomst wordt elk jaar geëvalueerd en op basis 

van die evaluatie indien nodig met instemming van beide partijen bijgesteld. 

  

 

 

Beuningen, 20-06-2018 

 

 

Namens de Gemeente Beuningen,   Namens de Sportraad Beuningen, 

 

 

 

 

W.H.M. van Teffelen Wethouder sport  J.A.A.G. Arnouts, voorzitter   

                                                                       

 

 


