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Verslag van de bijeenkomst van de Adviesraad voor Sport van 14 mei 2019 

 
Aanwezig: John van den Berg (voorzitter), Catharina Abels, Wimar Bolhuis Hanneke van der 

Marel (gemeente), Rob van Bokhoven, Kees Mol, Job Schenau, Soraya Samuels, Pjer 
Wijsman, Carola Uilenhoed, Anneke van Zanen-Nieberg. Jafar Zareei en Wendy van 
der Meijs (secretaris). 

Verhinderd: Ellen Bekkering, Troy Douglas, Lisette van den Heuvel, Liliane Mandema, Anja 
Overhoff.  

 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering, verwelkomt de leden en in het bijzonder wethouder 
Richard de Mos. Die is vanwege de halfjaarlijkse ontmoeting met de adviesraad te gast in de 
vergadering. De voorzitter introduceert de wethouder en vraagt hoe hij zijn eerste jaar als wethouder 
in de stad heeft ervaren.   
 
2 Ontmoeting wethouder De Mos 
De wethouder bedankt de Adviesraad voor Sport voor de bijdragen die zijn geleverd aan adviezen in 
de afgelopen maanden en in het bijzonder, de betrokkenheid van leden bij de stadsgesprekken in 
voorbereiding op het Haags Sportakkoord.  
 
In reactie op onze vraag wat zijn toekomstvisie is voor de sport in Den Haag de komende jaren, laat 
de wethouder weten dat hij de lijn hanteert Verenigingen, Accommodaties, Sportstimulering en 
Topsport/Talent (VAST). Deze thema’s komen ook terug in het Haags Sport Akkoord. Hij komt daar 
later nog op terug. 
Hij staat regelmatig langs de lijn of gaat op bezoek bij sportclubs. De wethouder vindt het mooi om de 
energie en enthousiasme bij de sport mee te ervaren. Soms vindt hij deze bezoeken ook complex, 
omdat elke club die hij spreekt wel een nieuwe accommodatie of sportveld wil.  
Er zijn veel ontwikkelingen opgestart; aan de hand van de onderwerpen die door de adviesraad 
voorafgaand zijn toegezonden, neemt hij deze met ons door. 
 
Advies claims begroting 2020 
De wethouder kondigt aan dat het college van B&W binnenkort start met de gesprekken over de 
begroting 2020. De wethouder heeft suggesties uit onze adviesbrief overgenomen, maar geeft ook 
aan dat er weinig extra budget is voor nieuwe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren was er op de 
sportbegroting extra budget voor de vervanging van kunstgrasvelden, maar die bijdrage is gestopt. 
De gemeente heeft financieel uitdagingen. Zo is de financiering van de WMO een zorgenpost. 
Hierdoor is voor nieuwe initiatieven helaas weinig beschikbaar. De Mos zoekt vooral naar creatieve 
oplossingen. Zo is hij in gesprek met projectontwikkelaars om sportvoorzieningen in hun 
woningbouwprogramma mee te laten nemen. Als voorbeeld noemt hij sporthal Ockenburgh, die sterk 
gedateerd is. In gesprekken met de projectontwikkelaar probeert De Mos de vernieuwing van deze 
sporthal  mee te laten liften met de woningbouwontwikkeling. Ook wil hij, daar waar mogelijk, logische 
combinaties (laten) maken. Er doet zich bijvoorbeeld de mogelijkheid voor om een gezamenlijke 
kantine voor GDA & Voetbalclub Loosduinen te ontwikkelen. En bij de planfase voor een atletiekhal 
bij HAAG Atletiek zijn meerdere verenigingen betrokken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
behoefte van de omliggende verenigingen. Hij geeft aan dat hij het op prijs stelt als de adviesraad 
meedenkt in creatieve samenwerkingen om zo investeringen in de Haagse sport toch te kunnen 
realiseren.  
 
Stand van zaken Haags Sportakkoord 
De Mos geeft aan dat hij druk is met het afronden van het Haags Sportakkoord. Hierover worden op 
korte termijn alle deelnemers - en dus ook de leden van de adviesraad - benaderd voor het invullen 
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van een digitale vragenlijst over de thema's verenigingen, sportstimulering en topsport. Hij stelt de 
betrokkenheid van de adviesraad, ook hierin, op prijs. Hij zou graag zien dat de adviesraad 
voorafgaand inzage krijgt in het conceptakkoord om hierop eerder te kunnen reageren, dan wanneer 
het al definitief is vastgesteld. En zegt toe om het conceptakkoord vooraf toe te sturen. 
 
Ruimte voor Sport 
De wethouder is blij met het rapport over 'Ruimte voor Sport' en wil zich hard maken om de sportnorm 
op te nemen in het akkoord. Hij merkt op dat er binnen het college van wethouders verschillende 
belangen zijn in het ‘verdelen van de ruimte in de stad’. De bijdrage van de adviesraad helpt om sport 
op de kaart te houden.  
Een onderzoeksbureau brengt – op stedelijk niveau - in kaart wat de sportbehoefte is van binnen- en 
buitenaccommodaties in relatie tot de inwoners(groei) van de stad. De resultaten van dit onderzoek 
worden in september verwacht. De gemeente werkt ook met de leefbaarheidseffectrapportage. Dat 
moet inzicht geven waar er eventueel tekort ontstaat aan voorzieningen door de komst van woningen 
c.q. extra bewoners in een specifiek gebied.  
Laak en het Centrum Innovatie Gebied (CID) zijn belangrijke stadsdelen waar veel ontwikkelingen 
plaatsvinden. De wethouder vraagt de adviesraad om deze ontwikkelingen te volgen en in te spreken 
in de commissie(s) om aandacht voor beweegruimte te blijven vragen en met concrete voorstellen te 
komen voor die specifieke gebieden.  
Op de vraag van de voorzitter of het nuttig is om over het adviesrapport in gesprek te gaan met 
wethouder Revis, adviseert de wethouder om dat even af te wachten. Hij neemt de sportnorm mee in 
zijn nieuwe beleidsplannen. Daarna bestaat altijd nog de mogelijkheid om het gesprek met Revis te 
voeren.  
 
Pjer vraagt hoe de adviesraad in dergelijke trajecten ‘kan helpen’. De wethouder reageert dat het 
beste werkt om voorafgaand advies in te brengen. Dat heeft de raad al gedaan met bijvoorbeeld de 
suggesties voor claims voor de begroting en met het voorstel om te komen tot een sportnorm.  
 
Aanpak Haags Sportkwartier 
Met het Haags Sportkwartier wil de wethouder direct aan de slag. Door vooral te `doen` en te ervaren, 
wat wel of niet werkt. Er zijn al enkele activiteiten opgestart, een visie hierover volgt nog. Zo is 
onlangs een strippenkaart geïntroduceerd. Er is vanuit de Regiodeal 100.000 euro per jaar 
beschikbaar om in te zetten voor beweegactiviteiten in stadsdeel Escamp. Activiteiten zijn gericht op 
sportaanbod en – participatie, vitaliteit en een zogenaamd ‘living lab’. Dit wordt ondersteund door 
Bruno Bruins, minister van sport en het bedrijfsleven en is bedoeld om ideeën uit de wijk te realiseren.  
Job stelt de vraag wie de doelgroep is in dit project. Job vult aan dat het vooral belangrijk is om te 
`kiezen`, juist omdat het stadsdeel Escamp omvangrijk is. De wethouder reageert  dat er geen 
specifieke doelgroep is benoemd. Het actieplan moet concreet zijn en de activiteiten dienen 
zelfvoorzienend en duurzaam te zijn, zodat deze in de toekomst kunnen worden voortgezet. Zo 
worden de Stadsspelen betrokken bij het project Haags Sportkwartier. De Spelen vinden dit jaar 
plaats in september om en rond de Sportcampus.  
 
Advies Huisvesting ADO (Betaald Voetbal Organisatie, Jeugd en Dames) in het Zuiderpark 
De Mos is duidelijk als het gaat om de activiteiten van ADO op èèn locatie in het Zuiderpark. De 
wethouder vindt dit een aangelegenheid van de voetbalclub zelf. Hoewel de wethouder het ook graag 
zou zien dat ADO jeugd, top en vrouwen rondom de Aftrap en Sportcampus zijn gevestigd, is hij ook 
tevreden met het gegeven dat de ADO Vrouwen zelfstandig een mooie plek bij SV Scheveningen 
hebben gevonden. 
Bovendien zou bij ingebruikname van het Zuiderpark een andere club moeten worden uitgeplaatst, 
daar is de wethouder geen voorstander van. De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) neemt op korte 
termijn een beslissing; er zijn nog twee andere locaties waar het eerste elftal eventueel een 
trainingsbasis kan vestigen. De wethouder zit op korte termijn weer met de directie van ADO om de 
tafel.  
 
Pjer verwijst naar de voetbalvelden van ADO jeugd in het Zuiderpark en benoemt dat de adviesraad 
met regelmaat ervaart dat de velden, vooral overdag, er leeg bij liggen. Pjer stelt voor om deze velden 
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overdag beschikbaar te stellen aan het onderwijs. Dat brengt uiteraard een kostenplaatje met zich 
mee, maar wellicht kan de wethouder onderzoeken – als onderdeel van het Haags Sportkwartier -  of 
het vervoer van kinderen naar sportvelden mogelijk is. De wethouder reageert positief en noteert dat 
als idee voor het Haags Sportkwartier in Escamp.  
De wethouder vult aan dat zijn ervaring is dat sportvelden op zondag leeg liggen, maar op zaterdag 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezet zijn. Hij zou graag zien dat de adviesraad meedenkt 
hoe de stad hier het beste mee kan omgaan? Het idee wordt geopperd dat bijvoorbeeld de jeugd op 
zondag gaat spelen.  
 
Qua evenement is de wethouder trots dat het nagenoeg zeker is dat de Volvo Ocean Race in 2022  
opnieuw Den Haag aandoet. Ook het Olympic Experience Festival zal tijdens de Olympische Spelen 
volgend jaar op het Haagse strand worden opgebouwd en beleefd. De wethouder is betrokken bij de 
voorbereidingen van de Special Olympics Nationale Spelen die in 2020 ook in Den Haag 
plaatsvinden. Hij geeft als voorbeeld dat Anja Overhoff, als voorzitter van de stichting, de wethouder 
benaderd heeft voor (financiële) steun. Vervolgens is via zijn andere portefeuille Economie, het 
ondernemersgala aangeboden als podium om bedrijven te benaderen voor sponsoring. 
Rob vraagt of de wethouder ook bekend is met het project ’ Alleen jij bepaalt, wie jij bent’. De 
wethouder kent het project niet. De secretaris geeft aan wel eerder van dit project gehoord te hebben 
en zoekt uit welke organisatie hierbij betrokken is.  
 
De voorzitter bedankt de wethouder nadrukkelijk voor zijn aanwezigheid. Er is veel opgestart en de 
adviesraad blijft graag op de hoogte ervan en helpt daar waar de behoefte is.  
De voorzitter sluit af met de overhandiging van het jaarverslag 2018 aan de wethouder.  
 
3.  Presentatie Europese Sporthoofdstad 2022 (ES2022) 
 
Aansluitend wordt door Petra Janssen, de gemeentelijk projectleider van ES2022, een presentatie 
gegeven over Europese Sporthoofdstad 2022. De gemeente werkt hiervoor aan een plan maar heeft 
ook nog wel wat hulpvragen. De voorzitter introduceert Petra en licht toe dat het dagelijks bestuur in 
februari met haar heeft gesproken. Toen is voorgesteld om de adviesraad te betrekken en om de 
leden te laten mee denken hoe aan de titel Europese Sporthoofdstad verdere invulling te geven. 
 
Petra merkt op dat de titel Europese Sporthoofdstad veel enthousiasme en ideeën oproept bij de 
partijen die zij hierover spreekt. In 2017 is door de stad een bid gedaan voor deze titel. Hoewel de 
gemeente in eerste instantie ging voor de titel in 2021, is uiteindelijk het jaar 2022 toegekend om de 
titel te dragen.  
Petra licht toe dat er in het afgelopen jaar veel ideeën zijn opgehaald. Ook regulier vinden er veel 
ontwikkelingen plaats, zoals het Haags Sportkwartier, Haags Sportakkoord. In voorbereiding is het 
voorstel om in 2022 gemeente breed de titel’ Europese Sporthoofdstad 2022’ te laten uitdragen. Het 
college neemt hierover in mei een besluit.  
Nu is het moment gekomen om ook alle ideeën te rangschikken. De vraag waar de gemeente mee 
worstelt is: waar moet Den Haag écht voor gaan, welke focus wil het aanbrengen?  
 
Diverse leden stellen vragen. Zo stelt de voorzitter de vraag hoe de titel zich verhoudt tot wat er al 
gebeurt. Wat wil de gemeente ermee bereiken?  
Rob geeft aan dat bij de keuze voor stad van Recht & Vrede, dit veel associaties oproept. Je kunt 
daarop inspelen met thema’s als inclusiviteit, maatschappelijke zingeving. Dit kan op lokaal, nationaal 
en Europees niveau.  
Er ontstaat een discussie aan tafel wat de titel behelst. De titel is toegekend als een ‘beloning’ voor 
alle sportinspanningen in de afgelopen jaren. Maar wat wil je dan doen in 2022? Wat wil de gemeente 
dan bereiken? Anneke geeft aan dat meer tijd nodig is om op de vragen een antwoord te kunnen 
geven. Pjer vraagt of het bekend is hoe andere steden met deze titel zijn omgegaan? Deze steden 
zou je kunnen benaderen om die als voorbeeld te gebruiken.  
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Op onze vragen: voor wie is de titel, wat wil je ermee bereiken, wie wil je aanspreken? is geen 
eenduidig visie. Hierdoor is het lastig om vragen als: wie wil je betrekken en wat zijn interessante 
partijen, te kunnen beantwoorden.  
 
De voorzitter stelt vast dat de adviesraad meer tijd nodig heeft om te reageren en stelt voor om 
separaat hierop terug te komen. Ook om de leden meer tijd te geven over het thema na te denken.  
Petra reageert door aan te bieden een extra bijeenkomst eventueel (extern) te laten begeleiden. 
Afgesproken wordt dat de presentatie wordt nagezonden en dat op korte termijn het bestuur hierop 
terugkomt. 
 
 
4a. Mededelingen 
De secretaris meldt dat er verhinderingen zijn van Troy, Lisette, Lilliane in verband met 
werkverplichtingen. Anja is met vakantie in het mooie Zuid-Afrika. 
 
4b. Verslag adviesraadvergadering 28 maart jl. 
De voorzitter neemt het verslag door. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
Blz. 3 – in juni wordt een sport akkoord gepresenteerd. Dit zal plaatsvinden in september 2019. 
Blz. 4 – Staatssecretaris Dekker moet zijn: Minister Dekker  
Er zijn twee acties (Jumpers en gemeente vs. Jumpers en fondsen) genoemd in het verslag, die 
opvolging vereisen. De secretaris pakt deze op. (red. Uit navraag blijkt dat Fondsen onvoldoende 
aansluiting bieden voor financiering van het initiatief van Jumpers; De voorzitter van Jumpers neemt 
nog contact op met de directeur Sport van de gemeente Den Haag; dit is nog niet gebeurd dd 26 juni) 
Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt met inbegrip van bovengenoemde aanpassingen, 
vastgesteld. 
 
 
4c. Overzicht en Samenvatting Toegezonden Stukken 
Omwille van de tijd is dit agendapunt niet behandeld. Deze schuift door naar de volgende 
vergadering. 

 
 
4d. Voortgangslijst DB 
Omwille van de tijd is dit agendapunt niet behandeld. 
 
5. Rondvraag 
In de rondvraag komen de volgende vragen en opmerkingen aan de orde: 
 
Rob: vraagt Anneke tot wanneer zij betrokken blijft bij de adviesraad. Anneke laat weten dat zij, in 

overleg met de voorzitter, heeft aangegeven tot september betrokken te blijven, mits haar 

agenda dat toelaat. 

 Het project dat hij eerder al noemde in het gesprek met de wethouder: Alleen jij bepaalt, wie 

je bent!, is een samenwerking van veiligheid en justitie in het kader van gedragspreventie. Hij 

is er benieuwd naar de organisatie die de verbinding heeft gelegd met sport. De secretaris 

gaat dit na.  

Job: benadrukt om vinger aan de pols te houden bij alle ontwikkelingen (en toezeggingen) rond 

alle nieuwe sportinitiatieven. Er gebeurt ontzettend veel, maar hij heeft de indruk dat niet 

overal opvolging op plaatsvindt. Als adviesraad moeten wij hiervoor aandacht houden. Als 

voorbeeld noemt hij de presentatie rond Europese Sporthoofdstad. Teleurstellend dat er 

weinig visie is. Mogelijk dat de adviesraad daarbij kan helpen.  

De voorzitter reageert dat het bestuur hierop actie zal ondernemen. Hij stelt voor om een 

conceptbrief met antwoorden op de vragen uit de presentatie op te stellen, zodat deze in de 

volgende vergadering kan worden besproken.  



5 

 

Carola:  noemt een punt van zorg over haar ervaringen bij Den Haag Topsport. Na de wisselingen 

van enkele personen bij het team, is er weinig zichtbaarheid. Ook mist het aan 

doortastendheid. Zij vraagt of andere leden die ervaringen ook hebben.  

Anneke: meldt dat het NK Atletiek op 27 juli plaatsvindt op Laan van Poot. John vult aan dat een 

uitnodiging daarvoor nog volgt (via Liliane) 

Catharina: komt terug op de reactie van Revis in de media (Haagse Courant) naar aanleiding van de 

publicatie van het advies ‘Ruimte voor Sport’. Zij vond de reactie (we doen al heel veel) 

ronduit teleurstellend. Zij is benieuwd of het college al een formele reactie heeft gegeven. De 

secretaris reageert dat het nog geen enkele reactie heeft ontvangen. 

Soraya: vraagt na wat de stand van zaken is rond de ooievaarspas. De secretaris meldt dat er een 

gesprek is geweest met bureau Ooievaarspas. Die geeft een heldere procedure weer. 

Aanbieders dienen een jaar te bestaan alvorens ze met ooievaars kunnen werken.  

Meervoudig scannen per jaar geldt alleen voor vecht- en verdedingssporten. Soraya reageert 

dat zij toch andere ervaringen heeft. De secretaris ontvangt deze graag. Dat er veel ‘gedoe’ 

is rond de ooievaarspas, blijkt uit veel ontmoetingen met clubs.  

 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om 21.50 uur de vergadering. 


