
 

 

 

    

 
Aan:  de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte 

De heer H. Bredemeijer 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag  

     AFSCHRIFT TER KENNISNEMING 
Datum: 25 oktober 2021 
Betreft: reactie op sportbegroting 2022 
Kopie: Voorzitter en de leden van de commissie Samenleving 
 
 
 
Geachte heer Bredemeijer,  

 

Met interesse heeft de Adviesraad voor Sport kennisgenomen van de gemeentebegroting 2022, die u 

op 9 september jl. publiceerde. Wij kunnen ons voorstellen dat dit in het afgelopen ‘corona’- jaar geen 

eenvoudige opgave moet zijn geweest, terwijl de gemeentelijke financiën al enkele jaren onder druk 

staan. Het is vanuit deze achtergrond en in lijn met onze jaarlijkse zienswijze dat de 

gemeentebegroting 2022-2025 en met name het programmaonderdeel sport, ons aanleiding geven tot 

het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. 

 

Sport en corona  

Met terugwerkende kracht wil de Adviesraad voor Sport haar complimenten uitspreken voor de steun 

die de gemeente in de afgelopen maanden heeft verleend aan de Haagse sport. De adviesraad was 

verheugd met de geboden financiële compensatie van de huren gedurende de corona-periode. Het is 

een blijk van waardering voor de enorme inspanningen die de Haagse clubs doen om voor duizenden 

leden het trainen en competitiespel mogelijk te maken.  

De Adviesraad voor Sport bewondert het enthousiasme, organisatievermogen en aanpakmentaliteit 

van de duizenden vrijwillige bestuurders, trainers en begeleiders die wekelijks de verenigingen 

draaiende houden en sport in onze stad mogelijk maken. Deze vrijwilligers weten, ondanks 

voortdurende wijzigingen van corona-regels, flexibel en creatief om te gaan om de vele beweeg- en 

sportactiviteiten mogelijk te maken. 

Desondanks zijn er ook sportaanbieders die buiten de steunmaatregelen vallen. Sportaanbieders, die 

deze steun niet weten te vinden, die hiervoor niet in aanmerking komen of sportaanbieders waarvan 

leden hun lidmaatschap hebben opgezegd tijdens de corona-periode. Wij gaan ervan uit dat de 

gemeente met deze sportaanbieders in gesprek blijven en zo nodig maatregelen aanreiken, teneinde 

het sportaanbod voor alle inwoners in onze stad beschikbaar te houden. 

De NV ADO is daarin geen uitzondering. Hoewel de corona-periode niet de oorzaak is van de 

degradatie naar de eerste divisie - met de nodige financiële gevolgen daarvan voor de club - heeft het 

stilleggen als gevolg van corona niet bijgedragen aan de continuïteit van de onderneming. Inmiddels 

is het twee voor twaalf en verkeert de club in een financiële crisis. 

 

Wij begrijpen dat er intensief gesproken wordt met de NV ADO en dat het stadsbestuur de intentie 

uitspreekt om de club, daar waar mogelijk, te ondersteunen. Als adviesraad benadrukken wij de  

urgentie hiervan. ADO is méér dan zomaar een bedrijf. De effecten van ADO zijn van grote sociale en 

maatschappelijke waarde voor de vele duizenden sportfans in de stad en in de regio. Wij verwachten 

dat deze sportorganisatie, net als vele andere culturele en maatschappelijke organisaties in onze 

stad, mag rekenen op een helpende hand. Vanuit dat perspectief spreekt onze adviesraad de wens 

uit dat in de gesprekken die worden gevoerd over de toekomst van ADO, ook de ambitie wordt 

meegenomen om alle activiteiten van het eerste elftal, de jeugd en het ADO vrouwenvoetbal op één 
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locatie in het Zuiderpark samen te brengen. Onze ideeën1 en mogelijkheden hierover bieden in onze 

optiek zowel de club, de inwoners en bedrijven in de wijk Escamp alsook Sportcampus Zuiderpark 

een enorme impuls. 

 

Prioriteiten voor de toekomst 

Onlangs presenteerde de Adviesraad voor Sport aan alle Haagse politieke partijen het Sportmanifest 

2022-20262. Daarin schetst de adviesraad een toekomstbeeld voor Den Haag als het gaat om 

bewegen en sport. Vanuit dat toekomstperspectief zijn 18 concrete aanbevelingen opgenomen. In 

deze zienswijze op de begroting 2022 blikken wij vooruit op 3 belangrijke prioriteiten: 

 

• financiën voor onderhoud en vervanging van sportaccommodaties  

Het is in onze optiek een vanzelfsprekendheid dat het resterende investeringsbedrag voor het 

realiseren van de dubbele sporthal in Loosduinen nu in de begroting 2022-2025 is veiliggesteld. In de 

kuststrook is al jarenlang een grote(re) vraag naar sport- en turnhalruimte. Het is dus niet zozeer de 

vraag óf de vernieuwde sporthal er komt, maar wanneer deze er komt. We kijken uit naar expliciete 

informatie om welke locatie deze uitbreiding gaat alsook de plannen voor onder andere Lindobeach  

en de turnhal in Loosduinen. 

De adviesraad pleit sinds 2018 om de groei van de stad te laten samengaan met de oplevering van 

voldoende en goede sportaccommodaties. Daar komt bij dat de adviesraad signalen ontvangt van 

gebruikers dat bestaande sporthallen en clubgebouwen – zowel in club als gemeentebezit – 

verouderd zijn en toe zijn aan vernieuwing of vervanging. Wij zijn dan ook content met het 

aangekondigde Integraal Huisvestingsplan voor Sportaccommodaties. Wij hebben hoge 

verwachtingen van deze integrale benadering, maar benadrukken ook dat snelheid gewenst is nu 

deze onderhoudsaanpak broodnodig dreigt te worden. Ook zijn sommige sportclubs, mede als gevolg 

van het interen op de financiële middelen als gevolg van corona -  niet in staat om in het onderhoud 

van hun accommodatie te voorzien. Wij pleiten ervoor om in het huisvestingsplan ook met een aanpak 

te komen voor deze situaties. We komen hier later op terug. 

 

 

• voldoende ruimte in de stad voor bewegen en sport  

De Adviesraad voor Sport maakt zich nog altijd zorgen of er in onze stad in het algemeen - maar in de 

Binckhorst, Laak en Centraal Innovation District in het bijzonder - voldoende voorzieningen worden 

gerealiseerd. Met 10.000 nieuwe woningen vol potentiële sporters erbij is de enige noodzakelijke 

route, zorgen voor voldoende sportvelden- en voorzieningen om te kunnen bewegen en sporten. 

Immers, de sportvoorzieningen in de naastgelegen gebieden Centrum, Laak en Voorburg kampen 

reeds met ruimtetekort en wachtlijsten bij verenigingen. Het doet ons deugd te vernemen dat de 

gemeente inmiddels meer de regie neemt om het gesprek over publieke (sport)voorzieningen in deze 

gebiedsontwikkelingen te voeren met bewoners, organisaties en betrokkenen.  

 

Vorig jaar was de Adviesraad voor Sport nog in afwachting van de presentatie van de 

referentienormen. Inmiddels zijn de referentienormen bekend. Voor sporthallen en zwemwater is het 

een stap voorwaarts in de complexe discussie, die gepaard gaat met de enorme woningbouwopgave 

van de stad. Dat de sportvelden buiten deze norm zijn gehouden is ons inziens een kwalijke zaak. 

Sportvelden voor voetbal, hockey, korfbal of andere veldsporten zijn essentieel in wijken: ze dragen 

niet alleen bij aan het stimuleren van beweeg- en sportgedrag, maar faciliteren ontmoeting, 

verbroedering en ontwikkeling van bewoners in een wijk. Bovendien zien we in wijken waar velden 

ontbreken dat het verenigingsleven nog nauwelijks aanwezig is.   

Vanuit deze optiek pleiten wij voor een bindende referentienorm voor sport als leidraad voor een 

 
1 ADO Terug naar het Zuiderpark; april 2021 
2 Sportmanifest 2022-2026: De opmaak naar een sportieve revolutie; juni 2021 

https://adviesraadvoorsport.nl/advies-ado-terug-naar-het-zuiderpark.html
https://adviesraadvoorsport.nl/sportmanifest-2022-2026-ruim-baan-voor-beweegvriendelijk-den-haag.html
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gezonde, sportieve en leefbare stad. Dat betekent ook met aandacht voor bewegen en sport in de 

openbare ruimte: brede, veilige, verlichte fiets- en wandelpaden, sporttuinen en skills garden voor 

jong en oud, skeelerroutes, groen (water) speelruimten, outdoor fitness elementen, skateparken en 

playgrounds. 

 

 

• voldoende levensvatbare verenigingen  

Het valt de Adviesraad voor Sport op dat er steeds meer een tweedeling bestaat tussen verenigingen 

in onze stad. Ook de afname van de bereidheid tot vrijwilligerswerk, toename van complexe 

vraagstukken en eisen van de omgeving (o.a. leden) zorgen ervoor, dat het voortbestaan van clubs 

onder druk komt te staan. Minder vitale verenigingen, die moeite hebben om een goed bestuur en 

organisatie op te zetten en te continueren, bedienen nog steeds 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 hulp en ondersteuning krijgen. Dit kan 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.  

Zij kunnen eventueel ook helpen om clubs te begeleiden bij het aanvragen van subsidies. Een kaart 

van Den Haag waarop staat door welke club subsidie is ontvangen geeft inzicht of financiële 

ondersteuning goed verspreid over de stad plaatsvindt. 

 

Een andere aanpak die wij voordragen is het instellen van een sporthub. In een sporthub stelt een 

sterke sportclub de kennis en ervaring beschikbaar aan 6 tot 8 kleinere sportverenigingen door hen 

pro-actief te faciliteren en te ondersteunen. Uitgangspunt is dat alle Haagse sportclubs een plan 

opstellen met hun rol (hub of deelnemer) en hun toekomstvisie voor 2026 en verder. Op basis 

daarvan kan gezocht worden naar logische samenwerkingen. De social hubs moeten wel worden 

ondersteund door professionals.      

 

In het Sportmanifest 2022-2026 reikt de Adviesraad voor Sport nog meer aanbevelingen aan. Onze 

aanbevelingen dienen als ondersteuning voor de gemeenteraad om keuzes te maken. Deze keuzes 

bepalen de toekomst van onze stad. Wij spreken de hoop uit dat de politieke partijen deze keuzes niet 

voor zich uitschuiven, maar vandaag nog beginnen om meer ambitie uit te spreken voor bewegen en 

sport in Den Haag!  

 

 

Programma Sportbegroting 2022-2025 

De begroting 2022-2025 blijft de ingezette ambitie van voorgaande jaren voortzetten als het gaat om 

bewegen en sport, waarbij de bestedingsruimte beperkt is. Langs deze lijn plaatsen we de volgende 

kanttekeningen bij het lezen van de begroting. 

• Allereerst willen we opmerken dat – hoewel een duidelijke verbeterslag is gemaakt ten opzichte 

van vorig jaar – wij de programma-begroting als weinig transparant ervaren. Het zal de 

gemiddelde burger veel moeite kosten deze begroting goed te lezen, laat staan dat de onderlinge 

samenhang en gepresenteerde cijfers tussen beleidsvelden te herkennen zijn. Het is al eerder 

door ons opgemerkt, maar het verdient nog altijd een sterke aanbeveling om hier in de 

navolgende jaren meer aandacht aan te besteden.  

• We maken ons grote zorgen over de continuïteit van het uitgavenniveau aan sport in Den Haag 

tijdens de komende coalitieperiode. Zonder aanvullende middelen dalen met ingang van 2023 de 

uitgaven aan sportbeleid totaal met ca. 13 miljoen euro. Dit zou een zeer ongewenste 

ontwikkeling zijn, met nadelige gevolgen voor sport en bewegen in de stad. 

• Mede hierom adviseren we een structurele begrotingsaanpak van het onderhoud van sport en 

spel accommodaties om deze in de meerjarenprogramma’s op te nemen, waarin zowel de 

https://adviesraadvoorsport.nl/cms/images/AVS_sportmanifest_2022-2026_breed.pdf


4 

 

adviesraadvoorsport.nl | Sportcampus Zuiderpark | Mr. P.Droogleever Fortuynweg 22 | 2533 SR Den Haag | 06-46715841 | sportadviesraad@denhaag.nl 

financieringskant als uitgavenkant is verwerkt. Het is logisch om de onderhoudskosten van 

Haagse sportaccommodaties structureel in de gemeentefinanciën te verwerken, waardoor deze 

niet opnieuw politiek bevochten moeten worden bij de komst van een nieuw college. Met hulp van 

technische expertise kan bij een dergelijke structurele aanpak aangegeven worden welk bedragen 

per jaar geïnvesteerd dienen te worden bij hoogwaardig onderhoud en het in standhouden van de 

accommodaties. Dit kan resulteren in een technisch meerjarig onderhoudsplan met structurele 

financiering en uitgaven. 

• Een vergelijkbare wens is er voor de minimaal noodzakelijke middelen, die volgen uit de 

prognoses van de Nota Haagse Referentienormen, waarvoor begin 2022 het Integraal 

Huisvestingsplan Sportaccommodaties aan de raad wordt aangeboden. De adviesraad is van 

mening dat een onafhankelijke deskundige partij deze prognoses en bijhorende financiële 

middelen voor de komende jaren moet beoordelen, zodat de besluitvorming in de raad beter 

geïnformeerd kan verlopen. De uitbreiding van de stad speelt immers de komende decennia een 

belangrijke rol. 

• Het is bekend dat het stadsbestuur grote waarde hecht aan het bestaan en de rol van 

sportverenigingen. Terecht, want 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 stabiel is. Omwille van de inzet en het belang 

van het vitaliteitsonderzoek voor gemeentelijke ondersteuningsvormen, pleit de Adviesraad voor 

Sport voor het valideren van het vitaliteitsonderzoek. Het versterkt de waarde van het onderzoek 

als instrument.  

• In voorgaande jaren hebben wij in onze zienswijze op de sportbegroting de wens uitgesproken om 

de bezettingsgraad van sportaccommodaties in de stad te optimaliseren. Het verheugt ons te 

lezen dat in 2022 actief gewerkt wordt aan een betere en veelzijdige bezetting van de 

accommodaties. Betrek hierbij ook scholen, welzijnsorganisaties en organisaties in anders 

georganiseerde sporten. 

• Het is positief te vernemen dat de aanpak via combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches is 

vergroot. Juist in het bereiken van inactieve doelgroepen zien wij het werk van deze professionals 

als een beproefde aanpak. Deze investeringen verdienen zich op de langere termijn ruimschoots 

terug door positieve maatschappelijke effecten op het gebied van gezondheid en sociale cohesie. 

• De Adviesraad voor Sport steunt een sportaanbod dat aansluit bij de levensfase van bewoners. 

Wij zijn content te vernemen, dat er concrete plannen zijn om voor deze verschillende groepen het 

sportbeleid aan te passen en verschillende organisaties hierbij te betrekken. Vorig jaar 

presenteerde de Adviesraad voor Sport een advies met concrete suggesties om ongebonden en 

anders georganiseerde sporten3 meer te omarmen. Het doet ons deugd om te lezen dat deze 

organisaties - mede door de campagne GO GO Den Haag - in het gemeentelijk vizier komen. 

Juist deze organisaties zijn goed in staat om specifieke doelgroepen waaronder senioren, 

Hagenaars met een beperking, inwoners met een migratieachtergrond te bereiken. 

• Een ander aandachtspunt is de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag Zuidwest. Wij vinden het 

een goede zaak om de samenwerking tussen de in de campus gevestigde organisaties te 

intensiveren. Door het gezamenlijk optrekken met het CTO Metropool, de buurtsportcoaches, de 

medische ondersteuning en het onderwijs kan de Sportcampus Zuiderpark een buurtfunctie 

vervullen en zich tot bruisend middelpunt van de Haagse sport ontwikkelen. Daartoe behoort in 

onze optiek ook de vestiging van één gezamenlijk sportloket, waar Haagse sport gerelateerde 

organisaties en sporters (valide én niet-valide) met hun vraag terecht kunnen en waar de vraag 

adequaat en op korte termijn wordt beantwoord.  

 

In 2022 draagt Den Haag de titel ‘Europese sporthoofdstad’. In onze optiek een titel die volop kansen 

biedt om de positieve aandacht, de trots voor de stad en enthousiasme voor sport breed in te zetten 

 
3 Oog voor Anders Georganiseerde Sporten, Adviesraad voor Sport, november 2020 

https://adviesraadvoorsport.nl/advies-oog-voor-anders-georganiseerde-sporten.html
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als middel voor sportstimulering. Vooralsnog lezen wij dat Den Haag deze titel wil vieren, maar dat het 

uitdragen ervan beperkt blijft tot de ‘sportwereld’. Wij vinden het jammer te bemerken dat ons 

enthousiasme en het enthousiasme bij andere Haagse instellingen en sportclubs voor de kansen van 

deze titel, niet breder worden gedragen. De titel biedt zoveel meer mogelijkheden om de stad met al 

zijn inwoners, bedrijven, organisaties en scholen in de schijnwerpers te zetten. Pak die kans!  

Wij roepen partijen dan ook op om per begrotingsonderdeel minimaal 2 projecten – binnen de 

bestaande begroting - volgend jaar in het kader van Europese Sporthoofdstad te organiseren. Wij zijn 

ervan overtuigd dat door een gezamenlijk uitdragen van deze titel alle gemeentelijke programma’s 

zoals welzijn, jeugd en integratie, onderwijs, buitenruimte, zorg, gezondheid en economie de positieve 

uitstraling ervan meevieren en daarmee de stad in beweging brengen!  

 

De titel kan ook worden ingezet om concreet uitvoering te geven aan ontschotting, een ambitie uit het 

huidige college-akkoord ‘Samen stad maken’. Juist omdat sport meer is dan sport. Stel een 

gezamenlijk belang voorop en laat via de sportieve doelstellingen andere domeinen profiteren van de 

positieve bijdragen aan een betere gezondheid, actievere jeugd, aanpak van eenzaamheid of sociale 

binding.  

 

Tot slot 

Wij blijven ons inspannen om sport prominent op de politieke agenda te houden. De gesprekken die 

dit jaar door ons zijn gevoerd met politieke partijen in het kader van het schrijven van de 

partijprogramma’s hebben wij als positief ervaren. Met de komst van de gemeenteraadsverkiezingen 

volgend jaar, hopen wij dat de sport prominent in de programma’s en plannen terugkeert. Juist omdat 

vitaliteit, bewegen, gezondheid, ontspanning en plezier zo belangrijk zijn.  

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad voor Sport, 

 

 

Wendy van der Meijs     John van den Berg 

secretaris      voorzitter 

 


