13 oktober 2015

Aan:

de wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid,
Wijkaanpak en Sport
de heer R.S. Baldewsingh
Postbus 12.600
2500 DJ Den Haag
In afschrift aan de voorzitter en leden van de
commissie Samenleving

Geachte heer Baldewsingh,
De programmabegroting 2016-2019 en met name de programmabegroting sport, geeft
ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
Programma Sport
Sport- en spelaccommodaties / binnensport
In deze sfeer vormt de oplevering in 2016 van de Sportcampus Zuiderpark een enorme
versterking en verbreding van de Haagse sportinfrastructuur. Met verwijzing naar de
sportnota “Den Haag sportief in beweging” vormt deze voorziening een belangrijk
hulpmiddel om door te kunnen groeien naar een CTO-waardige topsportstructuur. Wij
zijn van mening dat het toevoegen van functies als een topcoach-opleiding, een
expertise/onderzoekscentrum en technische ondersteuning in de vorm van een
steunpunt voor mensen met een beperking, de bestaande Alliantie Sport tussen
gemeente, sportopleidingen en universiteiten verder kunnen verbreden en versterken.
Sportverenigingen
Wij onderschrijven dat het versterken van de vitaliteit van sportverenigingen hun
maatschappelijke waarde doet stijgen. Daarop wordt ingezet. Ook begrijpen wij dat de
gemeente slechts in beperkte mate invloed heeft op de vitaliteit van sportverenigingen.
Economische omstandigheden spelen een grotere rol. Maar ervan uitgaande dat ook de
komende jaren diverse fusies zullen ontstaan, vinden wij het in percentages uitgedrukte
effect van de inzet wat aan de magere kant.
Sportdeelname
De inspanningen om met partners in de stad te werken aan een optimaal aanbod van
sportieve activiteiten voor elke leeftijdsgroep ondersteunen wij van harte. Wij hopen dat
de integrale wijksportaanpak daar verder aan bijdraagt. Een intensievere samenwerking
tussen sport en welzijn is daarbij op zijn plaats. Ook budgettair is daar in de sfeer van
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incidentele middelen ruimte voor.
Combinatiefunctionarissen
Wij stellen vast dat de jeugdsportcoördinatoren, schoolsportcoördinatoren en
buurtsportcoaches in toenemende mate een belangrijke verbindende rol vervullen om
Hagenaars tot sporten te verleiden, met name in achterblijvende wijken. Tegen deze
achtergrond juichen wij toe dat na 2016 de cofinanciering structureel is opgenomen in
de begroting.
Mensen met een beperking
Eerder hebben wij onze ongerustheid uitgesproken over de mogelijk nadelige effecten
voor mensen met een beperking door de overgang van de AWBZ naar de WMO, met
name op het gebied van begeleiding, hulpmiddelen en vervoer. Inmiddels hebben wij
vernomen dat met name de samenwerking met de belangrijkste zorg- en
cliëntenorganisaties ervoor heeft gezorgd dat problemen het hoofd worden geboden.
Alleen bij het vervoer blijken lange wachttijden eerder regel dan uitzondering te zijn. Hier
ligt dus nog een uitdaging.
Uiteraard hopen wij dat Den Haag er in slaagt de organisatie van de Nationale Special
Olympics 2018 binnen te halen.
Topsport
Mede vanwege de eerder uitgesproken wens om door te groeien naar een CTOwaardige infrastructuur, moeten wij blijven bouwen aan een optimaal topsportklimaat in
Den Haag. Talenten en topsporters worden daardoor geïnspireerd tot het realiseren van
een topsportprestatie.
De Sportcampus Zuiderpark moet dienen als magneet om de topsport verder door te
ontwikkelen. Het zou geweldig zijn als aldaar ook een Haags huis voor de (top)sport
wordt gerealiseerd.
Zoals de toelichting op de begroting laat zien, staat Den Haag in 2016 in het teken van
het uitbouwen van de Haagse topsport. Wat wij hierbij missen is het betrekken van
ondernemers bij de topsport in de stad. Het creëren van draagvlak bij ondernemend
Den Haag kan leiden tot meer middelen uit de private markt.
Topsportevenementen
In onze reactie op de sportnota “Den Haag sportief in beweging” hebben wij ingestemd
met de ambitie om minstens één internationaal topsportevenement per jaar te
organiseren. Zo’n evenement moet het karakter voor en van de hele stad hebben. Wij
hopen dat er snel duidelijkheid ontstaat over het in 2016 te organiseren evenement en
over de mogelijkheden voor de komende jaren. Wij zijn benieuwd in hoeverre de
samenwerking met Rotterdam in het kader van de Metropoolregio hieraan een bijdrage
levert.
Groene sportvelden en terreinen / buitensport
De bestaande subsidieregelingen voorzien deels in de behoefte aan cofinanciering bij
sportverenigingen. Maar investeringen in vernieuwing/groot onderhoud van
verenigingsaccommodaties vragen om een substantiële eigen bijdrage door de clubs.
De meeste verenigingen hebben daarvoor te weinig vermogen, zodat van investeringen
wordt afgezien.
Daarom dringen wij er bij u op aan om na te gaan of de bijdrage via de bestaande
investeringsregeling kan worden verruimd. Dit zal er tevens toe leiden dat
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sportverenigingen meer gebruik zullen kunnen maken van de rijkssubsidieregeling die
vanaf 2016 voorziet in een bijdrage in duurzame investeringen in verenigingsaccommodaties.
Eerder hebben wij onze zorg uitgesproken over de situatie in Den Haag Zuid-West. Wij
zijn van mening dat via samenwerkingsverbanden de hoeveelheid clubs moet worden
teruggebracht tot een overzienbaar aantal vitale voetbalverenigingen. Dit bevordert
tevens de mogelijkheid om de aldaar aanwezige monosportcultuur te doorbreken en
andere sporten hun intrede te laten doen. Wij hebben geen zicht of de inspanningen op
dit gebied al tot resultaat hebben geleid.
In het vergroten van de waarde van sportvoorzieningen door ze een meer open karakter
te geven kunnen wij ons uiteraard vinden. Het recreatief medegebruik wordt daardoor
bevorderd. Wel dringen wij aan op ondersteuning van sportverenigingen die door de
grotere druk in een niet meer beheersbare situatie dreigen terecht te komen.
Andere programma’s in relatie tot sport
Uit het “programma Openbare Orde en Veiligheid” leiden wij af (pagina 46) dat opnieuw
maatregelen worden genomen om de strandveiligheid verder te vergroten. Met name
hechten wij aan afdoende voorlichting over de gevaren van zwemmen in de zee.
In het “programma Onderwijs” lezen wij (pagina 63) dat alle Haagse scholen een
zwempakket aangeboden krijgen dat is toegesneden op de mogelijkheden van de
kinderen. Uiteraard een goede ontwikkeling. Wij zijn er mee bekend dat niet alle scholen
participeren en dat wethouder Van Engelshoven zich gaat inzetten om dit aantal terug te
brengen. Wij zien hierbij een duidelijke relatie met de bevordering van de
strandveiligheid.
Sport wordt opnieuw genoemd als een belangrijk element in het beleid voor de brede
buurtschool. Uiteraard ondersteunen wij dit van harte.
Het “programma Werk, Inkomen en Armoedebeleid” laat zien (pagina 73) dat kinderen
uit minder draagkrachtige gezinnen over voldoende faciliteiten kunnen beschikken om
deel te nemen aan activiteiten op he gebied van onderwijs, sport en cultuur te
participeren. Wij zijn verheugd dat de administratieve lasten voor sportverenigingen die
een aanbod creëren in het kader van de Ooievaarspas tot een minimum zijn beperkt.
Uit het programma “Zorg en Welzijn” (pagina 83) leiden wij af dat het beleid op het
gebied van het Buurthuis van de Toekomst ook in 2016 wordt voortgezet. In het
multifunctioneler maken van sportaccommodaties kunnen wij ons vinden. Wel vragen wij
ons af wat bedoeld wordt met de implementatie van innovaties bij het Buurthuis van de
Toekomst.
In de sfeer van Emancipatie ondersteunen wij het vertrekpunt (pagina 83) om de sociale
acceptatie van LHTB’s te vergroten en hiervoor met name in het onderwijs, sport, werk
en zorg aandacht te vragen. In ons Haags Sportmanifest 2014-2018 hebben wij deze
problematiek eerder aan de orde gesteld.
Voor de positie van mensen met een beperking (pagina 86) verwijzen wij naar onze
opmerking op pagina 2.
Het “programma Jeugd” signaleert (pagina 95) het belang van goede
jeugdgezondheidszorg voor een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen van
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0 tot 18 jaar. Wij vinden dat via monitoring meer zou moeten worden ingezet op
deelname van jeugd en jongeren aan sport.
Het beleid dat via het “programma Ontwikkeling Buitenruimte” vorm krijgt (pagina 100),
is een goede start voor verbetering van het verblijfsklimaat in de openbare ruimte. Bij de
ontwikkeling van pleinen als ontmoetingsplekken hopen wij dat de jeugd niet wordt
vergeten en dat kleinschalige voorzieningen het sporten in de directe woonomgeving
mogelijk zullen maken.
Het op niveau houden van het beheer en onderhoud van de ruim 500 speelplekken
(pagina 103) in Den Haag is een must en draagt bij aan avontuurlijk en uitdagend
spelen.
De vernieuwing van het uit 2008 stemmende strandbeleid (pagina 106) juichen wij van
harte toe. Het gewijzigde en op een aantal vlakken geïntensiveerde gebruik van strand
en zee, ook door sporters, vraagt hierom. Met belangstelling kijken wij uit naar de
voorstellen voor nieuwe beleid op dit gebied.
In het verder vergroten van het gebruik van de Haagse binnenwateren (pagina 107)
kunnen wij ons vinden. De aanleg in 2016 van een aantal kleinschalige voorzieningen
zal het recreatief medegebruik verder vergroten.
Via het “programma Economie, Internationale Stad en Binnenstad” (pagina 115) is ons
duidelijk geworden dat wordt gestreefd naar één gemeentelijke benadering voor
evenementen en festivals. Uit oogpunt van een meer gebalanceerde en strategische
meerjarenplanning en als bijdrage aan een betere gemeentelijke dienstverlening aan
organisatoren van evenementen begrijpen wij dat. Maar het laat onverlet dat er ruimte
moet blijven voor maatwerk.
Als onderdeel van de Agenda Scheveningen Haven (pagina 116) hopen wij dat in 2016
de beoogde nieuwbouw van het Topzeilcentrum tot stand komt. Daarmee wordt
ingespeeld op de sterke aantrekkingskracht die de Scheveningse haven heeft op
watersporters, vooral vanwege de open verbinding met zee en de nabijheid van het
strand en de boulevard.
Hoewel het “programma Verkeer en Milieu” (pagina 131) niet rept over de problematiek
rond het parkeren voor sportverenigingen, nemen wij aan dat het in het Coalitie-akkoord
genoemde onderzoek binnenkort wordt afgerond. Wij maken ons zorgen over de mate
waarin aan de nare gevolgen van de huidige regeling voor sportverenigingen tegemoet
zal worden gekomen.
Het “programma Stadsontwikkeling” (pagina 155) laat zien dat van de in uitvoering
zijnde aanleg van de Sportcampus Zuiderpark een maximale spin-off wordt verwacht
voor de omgeving van dit deel van Escamp. Wij delen deze opvatting en beschouwen
de komst van de Sportcampus als een belangrijke aanvulling van de sportinfrastructuur.
Uit het “programma Financiën” (pagina 163) maken wij op dat Haagse
amateursportverenigingen ook in 2016 voor de OZB-lasten worden gecompenseerd.
Uiteraard juichen wij dat toe.
Als onderdeel van het “programma Stadsdelen en Wijkaanpak” (pagina 174) zien wij dat
gestreefd wordt naar een verregaande samenwerking tussen de gemeente en
maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, zelforganisaties enz. Los van het
Buurthuis van de Toekomst dringen wij aan op het hierbij betrekken van
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sportverenigingen. Ook zij kunnen hierin een rol van betekenis vervullen.
Het extra uittrekken van middelen voor speelvoorzieningen (pagina 177) draagt bij aan
een goed speelaanbod in de woonomgeving. Bij het invullen van verbeterpunten,
voortkomende uit de wijkscans, moeten de mogelijkheden die de sport kan bieden niet
worden vergeten.
Tenslotte willen wij nog even terugkeren naar de sportnota “Den Haag sportief in
beweging”. Eerder stelden wij vast dat deze bol staat van de ambities. Die vragen om
een vertaalslag naar de praktijk. Wij zijn ermee bekend dat wordt gewerkt aan een
verdere concretisering. De daaruit voortvloeiende plannen van aanpak zien wij gaarne
tegemoet.

Hoogachtend,
namens de Adviesraad voor Sport,
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