Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 13 december 2018
Aanwezig:

Verhinderd:

John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Theun van Balveren (gemeente), Rob
van Bokhoven, Wimar Bolhuis, Liliane Mandema, Kees Mol, Anja Overhoff, Pjer
Wijsman, Carola Uilenhoed, Anneke van Zanen-Nieberg. Jafar Zareei en Wendy van
der Meijs (secretaris).
Ellen Bekkering, Troy Douglas, Lisette van den Heuvel, Soraya Samuels, Job
Schenau.

1. Opening
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering en verwelkomt de leden. De voorzitter spreekt in het
bijzonder een welkom uit aan de wethouder sport, die deze avond bij de vergadering aanwezig is.

2. Ontmoeting met de wethouder
De wethouder sport is volgens goed gebruik één keer per half jaar op uitnodiging van de adviesraad
in de vergadering aanwezig. De wethouder laat weten dat hij het op prijs stelt om met de leden in
gesprek te gaan. Hij benadrukt dat hij altijd bereikbaar is voor vragen. Aan de hand van de
onderwerpen die ter voorbereiding op de vergadering zijn toegestuurd, licht hij de stand van zaken
toe.
1. Terugblik 1e halfjaar
De Mos vond het een mooie start als wethouder om de Volvo Ocean Race in Scheveningen te
ontvangen. Het succes van de race wil de wethouder graag voortzetten. Er zijn intenties om de
volgende 3 edities van de Ocean Race opnieuw onze stad te laten aandoen. Hierover worden de
eerste verkennende gesprekken gevoerd.
De wethouder is net teruggekeerd van zijn werkbezoek aan China. Daar is hij met de directeur van
ADO Den Haag op bezoek geweest bij de grootaandeelhouder van de club. Het bezoek heeft onder
andere opgeleverd dat het ADO jeugd toernooi weer in Den Haag georganiseerd zal worden. Ook
heeft hij met Chinese ondernemers gesproken over investeringen in Den Haag, waaronder in Den
Haag Zuidwest. De Mos zou graag zien dat het winkelcentrum Leyweg weer nieuw leven wordt
ingeblazen, mogelijk met de komst van een sportmuseum.
Eerder dit kwartaal zijn de RAC-hallen geopend door Richard de Mos. In eerste instantie was de
wethouder wat terughoudend over deze ontwikkeling, maar hij is bijzonder enthousiast geraakt door
de olympische uitstraling van de baan en het enthousiasme van de skaters. De andere helft van de
RAC-hallen dient nog een goede invulling te krijgen. Hij is kritisch naar de invulling ervan.
Richard de Mos laat weten dat hij bijzonder positief is over de golf-simulator die op de Binckhorst door
ondernemers wordt gerealiseerd. Vanuit zijn portefeuille economie heeft hij met een laatste
(financieel) duwtje in de rug de initiatiefnemers kunnen ondersteunen om het project te starten. De
simulator komt er tijdelijk voor 5 jaren.
2. Totstandkoming Haags Sport Akkoord
In september is met een eerste gemeentelijke bijeenkomst aandacht gevraagd voor een lokaal sport
akkoord. De voorzitter vraagt wat de plannen zijn van de wethouder ten aanzien van de 6 thema’s die
in het nationale akkoord zijn opgenomen en op welke thema’s hij verwacht waar de adviesraad
accenten mag aanbrengen.
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Theun vult aan dat de Lieke de Jong (voormalig projectleider Haags Sport Akkoord) in de vorige
adviesraadvergadering aanwezig was. Zij heeft met de adviesraad gesproken over hoe de gemeente
het ‘veld’ kan betrekken. Theun stelt voor om de adviesraad te betrekken bij de voorbereidingen over
de aanpak, het proces en de inhoud, door bijvoorbeeld maandelijks hierover om de tafel te gaan.
Anneke reageert dat de filosofie van een lokaal sport akkoord goed is: de thema’s zijn alles
omvattend. De kans bestaat echter dat sport ondersneeuwt, omdat in het akkoord veel gaat over
sport als middel. Dat is een aandachtspunt. Zij stelt voor om een focus aan te brengen en het aantal
thema’s terug te brengen. Kies voor 3 maximaal 4 thema’s die raken aan de sport in Den Haag.
Inclusief sporten is zo’n thema. Daarin kun je bijvoorbeeld goed verenigingen betrekken over hun rol
in het aanbieden van inclusief sporten.
De wethouder geeft aan dat hij zelf ook nog twee concrete vragen heeft. Hij het op prijs stelt als de
adviesraad daarbij kan helpen:
1. Ondersteunen van verenigingsleven.
De wethouder koestert het verenigingsleven, maar ziet ook dat sommige clubs het moeilijk hebben.
De Mos vult aan dat er een vitaliteitsonderzoek plaatsvindt onder verengingen, waaruit blijkt dat 60%
vitaal is. Het andere deel verenigingen zou dan minder vitaal zijn, maar dat resultaat is uiteraard
genuanceerder. Bovendien blijft het onderzoek een momentopname. Het vitaliteitsonderzoek is wel
een indicatie hoe het ervoor staat in Den Haag. De Mos zou graag de minder sterke verenigingen
willen ondersteunen op thema’s als bestuur, vrijwilligers en financiën. Een aantal bestuurders van
sterke verenigingen hebben al aangeboden om mee te denken hoe hiermee om te gaan.
In de vergadering ontstaat een open gesprek over hoe je zwakkere verenigingen kunt helpen om de
structuur te versterken. Vragen die hierop logischerwijs volgen zijn: Hoe lang blijf je zwakke clubs
steunen? Maar ook hoe ga je als gemeente om met anders-georganiseerde sporten (als alternatief
sport aanbod).
John reageert dat de adviesraad positief staat tegenover anders georganiseerde sporten. Enkele
jaren geleden heeft de adviesraad al eens suggesties gedaan over sporten in de openbare ruimte.
Het is soms lastig om deze groep sporters te betrekken, omdat ze niet georganiseerd zijn.
Pjer vult aan dat er veelsoortige organisaties zijn, die participeren tussen verenigingen en niet
georganiseerde sporten. Nu zijn er bijvoorbeeld heel weinig verenigingen in de Binckhorst. Je zou
moeten nadenken hoe de bewoners in de Binckhorst straks gaan bewegen en sporten.
Anneke benadrukt dat je moet openstaan voor de organische groei van sport en niet te krampachtig
moet vasthouden aan het model van bijvoorbeeld verenigingen.
De volgende vraag van de wethouder richt zich op het:
2. Ontwikkelen en uitrollen van een Haags Sport Kwartier in Den Haag Zuid-West.
De wethouder wil in stadsdeel Escamp beginnen. Hij is van mening dat de wijk meer aandacht
verdient en wil door middel van sport thema’s als veiligheid, leefbaarheid en ontmoeting aanpakken.
De Mos vraagt advies aan de adviesraad hoe dit aan te pakken. Begin 2019 worden ook
brainstormsessies georganiseerd waarvoor de adviesraad wordt uitgenodigd.
De wethouder licht zijn ambitie toe. Als stadsdeelwethouder van Escamp wil hij het gebied een
nieuwe impuls geven. Hiervoor heeft hij 15 miljoen euro ter beschikking, waarvan 7,5 miljoen euro
vanuit het rijk en nog eens 7,5 miljoen euro vanuit de gemeente. Het budget is bedoeld voor
woningbouw, maar ook voor het bevorderen van de leefbaarheid. Hij ziet in sport een krachtig middel
om het karakter van het stadsdeel te versterken.
De Mos geeft aan dat hij al is gestart en dat hij veel verschillende partijen hierbij wil betrekken:
bedrijven, bewonersorganisaties, verenigingen. Vanuit zijn portefeuille Economie, spreekt hij met de
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top-25 van grote bedrijven in Den Haag om te investeren in Escamp. Ook spreekt hij met de fracties
van de coalitie hoe hierin sport te betrekken. De voorzitter vraagt of de Stadsspelen doorgang krijgen,
omdat dit ook een evenement is waarbij de wijk betrokken wordt. De wethouder bevestigt dat de
stadsspelen doorgaan, maar dat er in de formule wat andere accenten zullen worden aangebracht.
Anja merkt op dat er veel ideeën zijn over het inzetten van sport in een wijk als Escamp. Haar advies
is om de reeds beschikbare en bestaande ideeën en voorstellen te benutten.
De wethouder bevestigt, naar aanleiding van onze reactie op de gemeentelijke sportbegroting, dat er
geen budget is opgenomen voor sport in de begroting voor 2019. Hij zou wel graag willen investeren
in sport en wil dit meenemen in de voorbereidingen voor 2020 en verder. In maart gaat hij hierover
om de tafel en zou graag de adviesraad willen vragen mee te denken welke investeringen in de sport
in Den Haag nodig zijn vanaf 2020. De voorstellen worden betrokken bij de voorjaarsnota.
Pjer reageert dat een atletiekhal een goede investering zou zijn. De sport in de stad heeft lang
geleden al eens uitgesproken dat het Den Haag past om een 50-meter zwembad, een topsporthal en
een atletiekhal te huisvesten. De vereniging Haag Atletiek heeft plannen in ontwikkeling voor een
dergelijke hal. De wethouder reageert dat hij blij is met concrete voorstellen voor claims. De voorzitter
geeft aan dat de adviesraad zich hierover zal buigen.
De voorzitter refereert aan de discussie over ruimte voor sport. Hij geeft aan dat hij meerdere keren
heeft ingesproken in de Commissie Ruimte over de plannen voor de Binckhorst, maar dat hij zich
tussen alle projectontwikkelaars en woningcorporaties toch wat eenzaam voelt in de vraag om
aandacht voor bewegen en sport. Ook lijkt bij de raadsleden weinig respons op onze inbreng. De
wethouder vindt het een goede zaak dat de adviesraad dit thema onder de aandacht brengt. Hij
benadrukt om te blijven inspreken om het thema op de politieke agenda te houden. Het kan helpen
om ook de oppositie partijen te benaderen. Verder stelt hij voor om de volgende keer met wethouder
Revis, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, in de vergadering te komen om eens van gedachten te
wisselen over de bouwontwikkelingen in de stad.
Pjer verwijst naar onze inspraak op de Binckhorst en schetst de wens van de adviesraad om meer de
publiciteit te zoeken als het onderwerp zich daarvoor leent. De wethouder reageert dat hij daar geen
moeite mee heeft. In zijn optiek is de adviesraad er voor om de sport in de stad te dienen en niet
perse de wethouder.
In verband met een volgende afspraak wordt het gesprek met de wethouder afgerond. Van beide
kanten is er een positieve houding om met elkaar van gedachten te wisselen hoe de sport in de stad
verder te helpen. De wethouder verlaat de vergadering rond 20.30 uur.
3. Verslag adviesraadvergadering 8 november 2018
De voorzitter neemt het verslag door. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
De secretaris vult aan dat er in het verslag twee acties zijn genoteerd met betrekking tot parkeren en
de Ooievaarspas. Parkeren komt aan de orde bij de voortgangslijst. Voor de Ooievaarspas is zowel
door Soraya als Jafar aanvullende informatie geleverd om de vragen hierover goed te formuleren.
Inmiddels zijn deze vragen uitgezet binnen de gemeente en op korte termijn wordt daarop een
antwoord verwacht. Een reactie wordt via de weekbrief gedeeld met de leden.
4a. Mededelingen
De secretaris heeft een afmelding ontvangen van Soraya, Lisette en Job. Troy is afwezig. Van Ellen is
al enige tijd niets meer vernomen.
4b. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken
De voorzitter neemt aan de hand van het overzicht de toegezonden stukken door van de periode 12
oktober tot en met 30 november. Er zijn vragen met betrekking tot:
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Punt 7 – Schriftelijke reactie bestrijding seksuele intimidatie in de sport. Rob vraagt naar de
stand van zaken. Op 20 november is over onze brief een ambtelijk overleg geweest met Theun van
Balveren. Theun antwoordt dat er gesprekken worden gevoerd met andere grote steden hoe zij op dit
thema anticiperen. Richting de Haagse verenigingen zal de mogelijkheid worden geboden om hierop
scholing te volgen. De Academie voor Sportkader van NOC*NSF verzorgt de cursus.
Punt 10 – Herbestemming voormalige Wings-locatie. Theun laat weten dat er wordt gesproken
met de initiatiefnemer van het denksportcentrum over eventuele mogelijkheden.
4c. Voortgangslijst DB
Aan de hand van de voortgangslijst, zijn op enkele acties nog aanvullingen te melden. De secretaris
vult aan:
Evaluatie parkeren bij verenigingen. Dit onderwerp kwam aan de orde in de rondvraag van de
vergadering van 8 november. De parkeerregeling wordt verruimd voor verenigingen die zijn
aangesloten bij aspirant-leden en geassocieerden leden van NOC*NSF.
Diversiteit binnen verenigingen. Op 26 november jl. heeft NOC*NSF tijdens een landelijke
bijeenkomst aangekondigd dat er samen met sportbonden verder wordt gewerkt aan een veilig
sportklimaat via het programma Positieve Sportcultuur waarin expliciet aandacht is voor de
pedagogische omgeving van sportverenigingen. Hieronder vallen ook de Haagse projecten van de
Alliantie Gelijk Spelen en de Haagse Norm.
Kennismaken woordvoerders sport. Op 7 december jl. sprak het Dagelijks Bestuur met Maarten de
Vuyst van Groen Links. De partij zet in op multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en is in
afwachting van de beantwoording van de motie. Daarnaast vindt Groen Links het van belang dat
sport ook bereikbaar moet zijn voor mensen met een beperking. Groen Links is een voorstander van
anders georganiseerde sporten. Ook is de partij benieuwd hoe de titel Europese Sporthoofdstad 2022
invulling krijgt. De Vuyst geeft aan de inspreken in de gemeenteraad zinvol is om aandacht te blijven
vragen voor sport en bewegen.
Pjer merkt op dat naar aanleiding van het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties ook blijkt
dat sectoren teveel langs elkaar heen werken in plaats van met elkaar. Zo is het voor scholen ook
mogelijk om sporthallen te gebruiken die overdag beschikbaar zijn, bijv. Ockenburgh en Loosduinen.
Een rapportage over het gebruik van sporthallen wordt niet gedeeld met onderwijsinstellingen. Dit zou
een suggestie kunnen zijn voor het Haags Sport Akkoord om sectoren/domeinen meer met elkaar in
contact te brengen, zodoende meer elkaars wereld te leren kennen en mogelijkheden te benutten.

5. Vaststellen vergaderdata 1e helft 2019
Na enige discussie over de data – het blijft lastig om een datum te prikken waarop iedereen kan –
wordt ingestemd met de volgende vergadermomenten:
 donderdag 31 januari
 donderdag 28 maart
 dinsdag 14 mei
 woensdag 26 juni
6. Rondvraag
In de rondvraag komen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde:
Pjer:

Onlangs vond een bijeenkomst plaats voor Haagse verenigingen over de veranderingen ten
aanzien van de BTW op sport. Pjer doet de gemeente (Theun) de suggestie om questions &
answers op te stellen waar verenigingen makkelijk gebruik van kunnen maken.
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Rob:

Vraagt wie van de leden naar het sportgala komen op maandag 17 december. Er volgt een
positieve reactie van de leden. Een groot deel van de adviesraad zal vertegenwoordigd zijn.

Wimar: Merkt op dat de vraag van de wethouder met betrekking tot de claims om een spoedige
reactie vraagt. John reageert om eerst de toezeggingen van de wethouder af te wachten.
In de vergadering ontstaat een gesprek hoe om te gaan met het verzoek van de claims. De conclusie
is dat de adviesraad er goed aan doet geen financiële voorstellen te doen, maar voorstellen voor
investeringen alleen inhoudelijk te benaderen.
Jafar: Verontschuldigt zich dat hij niet op het sportgala aanwezig kan zijn. Wel is één van de talenten
die is genomineerd lid van Koryo. Ook kondigt Jafar aan dat op 12 januari het NK Taekwondo
plaatsvindt in de sportcampus; alle leden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Pjer:

Vult aan dat op 12 januari ook het interland waterpolo Nederland – Hongarije plaatsvindt in het
Hofbad. De leden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Theun: Licht zijn functie toe binnen de gemeente en de wijze waarop verenigingen worden
ondersteund. Hij zegt toe een organogram toe te sturen van de nieuwe gemeentelijke
organisatie rondom sport.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de vergadering.
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