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AFSCHRIFT TER KENNISNEMING 

Aan:  de wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte 
de heer R. de Mos 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag 

 
 
Betreft: reactie op sportbegroting 2019 
Kopie:   Voorzitter en de leden van de commissie Samenleving 
 
 
Geachte heer De Mos, 

 

De begroting 2019-2022 en met name de programmabegroting sport, geeft ons aanleiding tot het 

maken van de volgende opmerkingen. 

 

Algemeen 

Uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ hebben wij afgeleid dat 

ook in de komende jaren aan sport een belangrijke maatschappelijke functie wordt toegekend.   

Tot ons genoegen blijft er volop aandacht voor sport. Sport wordt van jongs af aan gestimuleerd door 

gericht te werken aan een sportief actieve leefstijl per levensfase. Een bloeiend en gezond 

verenigingsleven dragen daaraan bij en sportaccommodaties bieden daarvoor het podium.  

Helaas stellen wij vast dat ondanks al die positieve resultaten en effecten, het college kiest voor het 

handhaven van de sportbegroting status quo. 

 

Wij beschouwen het als onze taak om uw aandacht te vragen voor het treffen van zichtbare en 

effectieve verbeteringen van de sportbegroting om de doelstellingen uit het coalitieakkoord 

daadwerkelijk te realiseren. Met de groei van de stad en de daarmee gepaard gaande behoefte aan 

meer voorzieningen voor sport en bewegen en in het streven naar iedere Hagenaar een leven lang 

sportief in beweging, vraagt de Adviesraad voor Sport zich af hoe haalbaar een dergelijke brede 

agenda is. Ook de verplichtingen die voortvloeien uit het Nationaal Sportakkoord voor de stad Den 

Haag vergen investeringen. Wij zullen dan ook bij de toekomstige begrotingen aandacht blijven 

vragen voor een groter bestedingsvolume voor sport om de voorgenomen sportambities te realiseren. 

 

Sportvoorzieningen 

Bij de behandeling van de begroting 2018 hebben wij erop aangedrongen, om in het kader van het 

gebruik van sportvoorzieningen in de stad, kritisch te kijken naar de optimalisatie van het gebruik en 

de exploitatie van de Haagse sportvoorzieningen. Het stelt ons dan ook tevreden te constateren dat er 

voor dit thema brede belangstelling is. Wij hebben goede hoop dat de eerder aangenomen moties (dd. 

17 mei 2018) over het locatieonderzoek naar sporthallen en het vergemakkelijken van de huur van 

sport- en gymzalen bijdragen aan een versnelling en toepassing ervan. Wij hechten er waarde aan dat 

ook de Haagse schoolbesturen actief worden betrokken om hun vastgoed zoveel mogelijk 

beschikbaar te stellen, om het potentieel van het sportareaal in de stad volledig te benutten.   

 

Een ander belangrijk aandachtspunt is Sportcampus Zuiderpark. Deze sportlocatie biedt aan vele 

Haagse sporters een prachtige plek om hun talenten verder te ontwikkelen of hun talenten tijdens 

wedstrijden te tonen. Wij vinden het een goede zaak om de samenwerking tussen de in de campus 

gevestigde organisaties te intensiveren. Door het gezamenlijk optrekken van het CTO Metropool, de 

buurtsportcoaches, de medische ondersteuning en het onderwijs kan Sportcampus Zuiderpark een 

sportinnovatieplek worden, waar elke sporter (valide en niet-valide) met zijn of haar vraag terecht kan 
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en waar de vraag adequaat en op korte termijn kan worden beantwoord. Graag bieden wij de 

suggestie om hierbij ook de universiteiten uit de regio te betrekken, zodat sportonderzoek met 

universitaire steun een belangrijk onderdeel vormt van het sportloket in deze Sportcampus. 

 

In tegenstelling tot vorig jaar staat zwembad Zuiderpark weer in een positief daglicht. De ideeën die er 

zijn voor verbinding met de naastgelegen sportcampus juichen wij toe. Ook kijken wij met 

belangstelling uit naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het zwemwater. De adviesraad ziet 

graag dat er een zorgvuldige kosten- en batenanalyse komt voor het beoogde buitenbad. Een 

dergelijke voorziening brengt, naast een forse investering, immers ook aanzienlijke exploitatiekosten 

met zich mee. Vanuit die optiek stellen wij ons de vraag of een buitenbad op die specifieke locatie 

aansluit bij de bevindingen van het onderzoek naar de vraag- en aanbodanalyse van de zeven 

zwembaden in onze stad, dat in februari jl. is gepresenteerd.  

 

Sport in de buitenruimte 

Om meer mensen aan te zetten tot bewegen is een belangrijke functie van de gemeente in de 

komende jaren, het faciliteren van de ongebonden sporters. Wij zijn dan ook verheugd dat er concrete 

plannen zijn voor het uitzetten van stedelijke hardlooproutes.  

In aanvulling op de vraag naar meer sportief ingerichte buitenruimte, zijn wij benieuwd hoe het college 

verder bouwt aan Beachcity en welke voorbereiding het treft om de bouw van het beachstadion, als 

één van de pijlers van Beachcity, ook in de toekomst te waarborgen.  

 

Daarnaast vragen wij, mede in het licht van de voorgenomen groei van de stad, expliciet aandacht 

voor goede sport- en beweegvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen gebieden, waaronder de 

Binckhorst en Scheveningen Haven, maar ook in de gebieden waar de gemeente inzet op verdichting 

zoals Den Haag ZuidWest en het Centrum. Tijdens de inspraak in de Commissie Ruimte op 

woensdag 12 september jl. hebben wij gepleit nadrukkelijk de aandacht op te eisen voor voldoende 

ruimte voor sport en bewegen. Het is een noodzaak om juist aan de voorkant van dergelijke 

processen voldoende beweeg- en sport ruimte in te passen. Onze argumenten kunt u nogmaals 

teruglezen via de downloads op onze site: http://adviesraadvoorsport.nl/zienswijze-omgevingsplan-

binckhorst-30-oktober-2017.html. 

 

Sportverenigingen 

In het coalitieakkoord wordt grote waarde gehecht aan het bestaan en de rol van sportverenigingen. 

Sportverenigingen bieden een veilige en prettige omgeving waar, naast sporten, ook ruimte is voor 

sociale contacten, interactie en plezier. Het is dan ook een goed teken dat de omvang van vitale 

sportverenigingen wederom is gestegen. Dat neemt niet weg dat er steeds meer een tweedeling 

bestaat tussen verenigingen in onze stad. Juist minder vitale verenigingen, die moeite hebben om een 

goed bestuur en organisatie op te zetten en te continueren, bedienen stadswijken waar veel behoefte 

is aan veilige en georganiseerd sport- en beweegaanbod. In dat kader zou de Adviesraad voor Sport 

graag zien dat deze verenigingen meer professionele en brede ondersteuning verkrijgen. Bijvoorbeeld 

via samenwerkingsconstructies met organisaties uit het sociale domein of commerciële 

sportaanbieders, die via maatschappelijk verantwoord ondernemen, deze verenigingen kunnen 

ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van hun bestuurlijke, sportieve én sociaal 

maatschappelijke activiteiten.  

 

Een leven lang sporten 

In het streven naar iedere Hagenaar een leven lang sportief te laten bewegen, constateren wij tot 

onze tevredenheid dat er gericht wordt gewerkt aan het stimuleren van sporten per levensfase. Sport 

draagt immers bij aan gezonde, actieve en betrokken burgers. Het college schrijft dat vele partners, 

waaronder scholen en zorg- wijk en bewonersorganisaties hierbij een belangrijke rol spelen. De 

Adviesraad voor Sport zou graag meer inzicht krijgen in deze aanpak. Onder meer hoe deze 

organisaties (nu) worden betrokken, wat van hen verwacht wordt en welke middelen hiervoor 

beschikbaar zijn.  

http://adviesraadvoorsport.nl/zienswijze-omgevingsplan-binckhorst-30-oktober-2017.html
http://adviesraadvoorsport.nl/zienswijze-omgevingsplan-binckhorst-30-oktober-2017.html
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Wij zijn verheugd te vernemen dat het ministerie van VWS extra middelen beschikbaar heeft gesteld 

om het aandeel combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te vergroten. Juist in het bereiken 

van inactieve jeugd zien wij het werk van deze professionals als een beproefde aanpak.  

Ook zien wij met de inzet van buurtsportcoaches meer kansen voor mensen met een beperking. Hun 

inzet bij gehandicaptenverenigingen draagt bij aan meer en beter sportaanbod voor deze doelgroep.  

Wij hopen dat de inspanningen die in het kader worden gedaan in aanloop naar de Speciale Olympics 

Nationale Spelen in 2020 bijdragen aan het structurele sportaanbod voor mensen met een beperking. 

Daarnaast bereiken ons signalen dat nog veel Haagse sportvoorzieningen, waaronder Sportcampus 

Zuiderpark, onvoldoende toegankelijk zouden zijn voor minder valide sporters. Het is dan ook zeer 

gewenst om anno 2018 definitief passende maatregelen hiervoor te treffen.   

 

Topsport 

Op topsportgebied zijn de laatste jaren vele vorderingen gemaakt en toont Den Haag zich inmiddels 

als een ware topsportstad. De vestiging van het CTO Metropool onderstreept dit. Desondanks is de 

adviesraad teleurgesteld dat het college weinig ambities toont op dit thema. Met het handhaven van 

215 topsporters/talenten per jaar spreekt geen eenduidige topsportmentaliteit. Wat dat betreft mag 

Den Haag de lat wel hoger leggen in het streven om meer erkende topsportprogramma’s aan Den 

Haag te binden. In die lijn stelt de Adviesraad voor Sport de vraag hoe het staat met de vestiging van 

het Nationaal Trainingscentrum Skateboarden in onze stad.  

 

Tevens zou de adviesraad graag zien dat er meer middelen beschikbaar komen om sportverenigingen 

die acteren op het hoogste niveau, te ondersteunen bij het begeleiden van hun talenten, zodoende het 

topsportklimaat ook voor Haagse sporttalenten te optimaliseren. Een aantal concrete suggesties 

hiervoor kunt u vinden in ons advies Toekomst Haags Sporttalent, welke u kunt downloaden via 

http://adviesraadvoorsport.nl/adviezen-2017.html. In dit advies kunt u lezen dat wij pleiten voor onder 

meer een speciale status voor Haagse sporters en voor het inzetten van combinatiefunctionarissen 

ten behoeve van talentbevordering.  

 

Topsportevenementen 

Hoewel wij verheugd zijn over de ambitie om ieder jaar minimaal één groot topsportevenement in Den 

Haag te organiseren, pleit de Adviesraad voor Sport om de financiering voor dergelijke grote 

evenementen op peil te houden. Hiervoor zal het zogenaamde Olympisch Fonds opnieuw gevuld 

moeten worden om het continue proces van acquisitie van dergelijke evenementen te kunnen 

financieren en realiseren.  

 

Tot slot wil de Adviesraad voor Sport benadrukken dat ook in andere begrotingsprogramma’s 

verbindingen (te maken) zijn met sport. Juist het gezamenlijk optrekken van programma’s en 

portefeuilles leidt tot meer dan de som der delen. Een dergelijke aanpak past bij een stad die in 2022 

de titel European Capital of Sports draagt. De adviesraad ziet daarom graag dat een deel van de 

beschikbare middelen voor het intensiveren van programma’s voor Economie, Jeugd, Gezondheid, 

Onderwijs en Buitenruimte wordt ingezet ter ondersteuning van de sport. Niet alleen omdat sport leuk 

is, maar omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid, actievere jeugd, vitale ouderen, sociale 

binding, organisatiekracht en omdat deze thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

 

Hoogachtend,  

Namens de Adviesraad voor Sport 

 

 

 

 

Wendy van der Meijs     John van den Berg  

Secretaris      Voorzitter  
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