10 oktober 2016

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 2017-2020 en met name de programmabegroting sport, geeft
ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Programma Sport
Algemeen
De begroting was dit jaar financieel wat moeilijk te doorgronden. Dit vooral omdat de
aan overhead verbonden kosten thans zijn verplaatst naar een integrale
overheadbegroting. Desondanks hebben wij kunnen vaststellen dat de
begrotingsomvang voor de sport nagenoeg gelijk is gebleven. Dat lijkt positief in een
tijdperk waarin nog van bezuinigingen sprake is. Maar de vorig jaar vastgestelde
sportnota “Den Haag sportief in beweging” met alle daarin opgenomen ambities, vraagt
ongetwijfeld om een groter bestedingsvolume. Bij komende begrotingen zal daarmee
rekening moeten worden gehouden.
Sport- en spelaccommodaties / binnensport
Ondanks de recent bekend gemaakte vertraging in de oplevering, komt de
ingebruikname van de Sportcampus Zuiderpark in zicht. Daarmee zal het Haagse
sportareaal aanzienlijk worden uitgebreid.
Eerder hebben wij betoogd dat het toevoegen van bepaalde functies aan de
Sportcampus de bestaande samenwerking tussen gemeente, sportopleidingen en
universiteiten verder kunnen versterken. Wij denken daarbij onder meer aan een
topcoach-opleiding en een expertise/onderzoekscentrum met technische ondersteuning
in de vorm van een steunpunt voor mensen met een beperking.
Wat ons nog wel enige zorgen baart, is de bezettingsgraad van de sportcampus door de
sportverenigingen. Om de mogelijkheden van de sportcampus nog beter onder de
aandacht van de Haagse sport te brengen, stellen wij voor om een campagne te starten.
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Groene sportvelden en terreinen / buitensport
Benieuwd zijn wij naar de eerste ervaringen met de eerste openstellingen van
sportparken en clubgebouwen als ontmoetingsplek voor de wijk en ten behoeve van
recreatief medegebruik.
Ook zijn wij benieuwd op welke wijze wordt ingespeeld op de zich wijzigende
sportbehoefte onder Hagenaars, ook wel aangeduid als Urban Sports.
Wij hebben begrepen dat zich in Den Haag bijna geen kunstgrasvelden bevinden,
waarbij van rubber infill sprake is. Mocht onderzoek uitwijzen dat dergelijke velden
schadelijk voor de gezondheid zijn, dan nemen wij aan dat tot vervanging wordt
overgegaan.
Sportverenigingen
Wij stellen vast dat extra inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van
maatschappelijk actieve sportverenigingen te verbeteren. Wij juichen dat toe. Te snel
wordt verondersteld dat sportverenigingen “oneigenlijke” taken wel even oppakken.
Vaak vraagt dat om deskundigheid waarover de club niet automatisch beschikt.
De ondersteuning van de sportverenigingen door middel van jeugdsportcoördinatoren
draagt voor een belangrijk deel bij aan die kwaliteitsimpuls. Wij stellen vast dat de
cofinanciering van deze en andere combinatiefunctionarissen met ingang van 2017
structureel is opgenomen in de begroting.
Sporters met een beperking
Uiteraard zijn ook wij teleurgesteld over het feit dat de Special Olympics 2018 niet aan
Den Haag zijn toegewezen. Desondanks stellen wij voor de mogelijkheid om dit
evenement in 2020 naar onze stad te halen met beide handen aan te grijpen. Recent is
onderzoek gedaan naar de maatschappelijke betekenis van de dit jaar in Nijmegen
georganiseerde Special Olympics. Daarbij is komen vast te staan dat dit evenement
daadwerkelijk een stimulerende rol vervult bij de ontwikkeling van de vraag naar en het
aanbod voor sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Hagenaars met een
beperking worden daardoor nog meer gestimuleerd om aan sport en bewegen te gaan
doen.
Daarnaast verwijzen wij naar onze opmerking bij het programma Zorg en Welzijn over
de vervoersproblematiek.
Topsport
Samenhangend met de ingebruikname van de Sportcampus Zuiderpark is het van
belang dat Den Haag een accreditatie als Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
voor de Metropool Den Haag-Rotterdam verwerft. Wij hebben kennis van alle
inspanningen die daarvoor gedaan zijn en vertrouwen erop dat dit tot succes leidt.
Ook in 2017 dient gestreefd te worden naar een optimaal topsportklimaat in Den Haag.
De aanpak moet ertoe leiden dat talenten en topsporters worden geïnspireerd tot het
realiseren van een topsportprestatie. De Sportcampus Zuiderpark moet daarvoor als
aanjager fungeren.
Topsportevenementen
Wij zijn ermee bekend dat achter de schermen veel inspanningen worden verricht om
Den Haag de komende jaren weer van aansprekende topsportevenementen te voorzien.
Daarmee wordt de ambitie uit de sportnota “minstens één internationaal
(top)sportevenement per jaar, voor en van de hele stad” waargemaakt. De Sportcampus
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Zuiderpark, het Hofbaf, het Beachstadion en de zeezeilhaven zullen de activiteiten
accommoderen.

Overige programma’s
Bij andere programma’s plaatsen wij in relatie tot de sport de volgende kanttekeningen.
Programma Openbare Orde en Veiligheid (2.4)
Wij vinden het verstandig dat in 2017 extra wordt ingezet op strandveiligheid. De
securiteit voor watersporters en strandgasten wordt daardoor vergroot.
Programma Werk, Inkomen en Armoedebestrijding (2.7)
Kennis hebben wij genomen van het aanvalsplan “Den Haag maakt werk”. Wij juichen
het toe dat bij het creëren van 1000 extra STIP-banen ook de sportverenigingen in beeld
zijn.
Verder zijn wij benieuwd naar het locale effect van de extra middelen die het Rijk uittrekt
om kinderen uit kansarme gezinnen te laten sporten.
Programma Zorg en Welzijn (2.8)
In dit programma wordt onder meer gesteld dat de gemeente mensen met een
beperking ondersteunt bij het vervoer. Wij tekenen hierbij aan dat wij nog steeds
signalen ontvangen waaruit blijkt dat dit niet goed geregeld is. Lange wachttijden zijn
eerder regel dan uitzondering. Sporters met een beperking lopen hierdoor activiteiten
mis. Vrijwillige begeleiders raken gedemotiveerd en dreigen af te haken.
Programma Ontwikkeling Buitenruimte (2.10)
Het is een goede ontwikkeling dat in 2017 extra inspanningen worden geleverd om de
buitenruimte in de stad nog aantrekkelijker te maken. Eerder hebben wij gewezen op de
belangrijke rol die sportvoorzieningen hierin kunnen vervullen.
Wij hebben vastgesteld dat de drie havengebieden in de Binckhorst een kwaliteitsimpuls
krijgen. Het recreatief medegebruik door de watersport mag daarbij niet uit het oog
worden verloren.
Ook de Haagse binnenwateren krijgen in 2017 extra aandacht. Wij wijzen nog eens op
de bestaande wens om een goede verbinding tot stand te brengen met de watergangen
in het Westland.
Programma Economie, Internationale Stad, Binnenstad (2.11)
Wij stellen vast dat Den Haag de tweede congresstad van Nederland wil worden. Via de
acquisitie van internationale congressen moet dat vorm krijgen. Wij stellen voor daarbij
ook internationale sportcongressen te betrekken. Zeker nu Den Haag zich kandidaat
stelt voor Europese Sporthoofdstad in 2021.
In het kader van “Investeren in de duurzame stad” wordt melding gemaakt van het
Topzeilcentrum dat in 2017 in Scheveningen zijn deuren opent en waar toptalenten in
de zeilsport zullen worden opgeleid. Den Haag is daarmee een topsportaccommodatie
rijker.
Programma Verkeer en Milieu (2.13)
Onlangs werd de nieuwe parkeervergunning voor vrijwilligers van sportverenigingen van
kracht. Omdat deze voor sportverenigingen toch wel impact heeft, dringen wij aan op
een uitgebreide evaluatie, zoals deze voor 2017 is toegezegd.
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Programma Financiën (2.16)
Ook in 2017 zullen Haagse amateursportverenigingen voor de OZB-lasten worden
gecompenseerd. Uiteraard vinden wij dat een goede zaak.
Voor het overige geeft de begroting 2017 ons geen aanleiding voor het maken van
opmerkingen.
Tenslotte
In het verleden hebben wij ons ingespannen om sport weer prominent op de politieke
agenda te krijgen. Dat is gelukt. Maar de laatste tijd lijkt de sport in de politiek weer wat
achterop te raken.
Ongetwijfeld zal volgend jaar een begin worden gemaakt met het schrijven van de
partijprogramma’s in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wij hopen
dat de sport daarin weer prominent terugkeert.

Hoogachtend,
namens de Adviesraad voor Sport,
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