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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd een besluit te nemen over deze voortgangsnotitie sportbeleid 2010. Dit is het
eerste jaar dat deze voortgangsnotitie verschijnt. Elk jaar wordt de voortgangsnotitie aangeboden aan de
commissie samenleving, als onderdeel van de actieve informatieplicht van het college.
Hij verschijnt separaat van de notitie Jeugdbeleid omdat Sport een bredere doelgroep heeft.
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Onderwerp: Voortgangsnotitie Sportbeleid 2010
Reg. Nummer: STZ/JOS 2011/131628

1. Inleiding
Na vaststelling van de nota ‘Haarlem Sport! Agenda voor de sport 2010-2014’ in
december 2009, waarin de speerpunten voor het sportbeleid zijn vastgesteld, wordt
er jaarlijks een voortgangsnotitie opgesteld. In deze voortgangsnotitie (zie bijlage)
staat een toelichting op de behaalde resultaten van het voorgaande jaar en de
voorgenomen acties voor het komende jaar. De voortgangsnotitie geeft meer
informatie dan alleen de programmabegroting of het jaarverslag dat doet voor
programma 4, Jeugd, Onderwijs, Sport.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van bijgaande

voortgangsnotitie en stelt deze vast
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de

commissie Samenleving

3. Beoogd resultaat
Inzicht geven in de behaalde resultaten op het terrein van het sportbeleid in 2010 en
instemming met de voorgenomen acties in 2011, wat bijdraagt aan het behalen van
de ambities die zijn vastgesteld bij de programmabegroting voor de betreffende
programma’s op het gebied van het sportbeleid.

4. Argumenten
De voortgangsnotitie geeft een integraal beeld van de stand van zaken op het
sportbeleid.
Per thema, zoals die is opgesteld in de ‘Agenda voor de Sport 2010-2014’ wordt
aangegeven wat er bereikt is en wat niet en wat er gepland staat in 2011. Thema’s
zijn Breedtesportontwikkeling, Topsport en talentontwikkeling, Commerciële sport,
Sport, recreatie en gezondheid en Sportaccommodaties.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing.

6. Uitvoering
Na vaststelling van de voortgangsnotitie wordt vervolg gegeven aan de uitvoering
van de voorgenomen acties en worden verantwoord in de voortgangsnotitie 2011.

7. Bijlagen
Voortgangsnotitie Sportbeleid 2010

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

Collegebesluit
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Haarlem Sport!
Sportbeleid Haarlem

Voortgangsrapportage 2010
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Voorwoord

Voor u ligt de eerste voortgangsnotitie ‘Haarlem Sport!’ Een voortgangsrapportage die u inzicht moet
geven wat een jaar lang werken aan de ‘Agenda voor de Sport 2010-2014, Haarlem Sport!’ heeft
opgeleverd.

In het jaar 2010 werd voor het nieuwe college voor het eerst zichtbaar wat de consequenties gaan worden
van de omvangrijke bezuinigingen die op ons afkomen.
Gelukkig is er veel bereikt in 2010, de sportparticipatie onder Haarlemmers van 15 jaar en ouder is
gestegen van 59% naar 61%. Met enige trots konden we dit jaar verschillende nieuwe en/of gerenoveerde
sportparken (her)openen, zoals het Nol Houtkamp Sportpark en het Sportpark Pim Mulier. Ook het Cruyff
Court in Parkwijk was een feit.

De gemeente Haarlem gelooft in de positieve kracht van sport. Je wordt er gezonder van en je leert op
een goede manier met elkaar omgaan. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld kinderen
zoveel mogelijk de kans hebben om te sporten. Uiteraard tijdens schooltijd, maar ook daarna. In ons
beleid onderzoeken we in 2011 daarom of het mogelijk is om meer bewegingsonderwijs te bieden.
Bijvoorbeeld door de inzet van combinatiefunctionarissen, die het bewegingsonderwijs en het naschools
sporten combineren. Ook het zwemonderwijs kan daarin een rol spelen. Ik vind dat kinderen de
basisschool moeten verlaten met een zwemdiploma.

Maar niet alleen kinderen; van scholieren tot senioren tot professionele topsporters in Haarlem: ieder kan
op zijn of haar niveau een sportieve prestatie leveren in onze stad. Om dat mogelijk te maken werkt de
gemeente intensief samen aan een gezond sportklimaat met organisaties die zich inzetten voor sport,
gezondheid en welzijn.
Daarnaast steekt de gemeente in samenwerking met de betrokken sportverenigingen veel energie in het
opknappen van sportaccommodaties. Naast de vernieuwde sportparken liggen veel sportvelden er weer
prima bij, er zijn steeds meer goede kunstgrasvelden, nieuwe plekken om te sporten in de wijken en is er
aandacht voor wandel-, hardloop- en fietsroutes. Al die moderne faciliteiten zijn er om Haarlemmers lekker
te kunnen laten sporten. Ook heeft Haarlem in 2010 weer zowel grote als kleine sportevenementen in
onze stad ontvangen. Van diverse hardloopwedstrijden tot de 25ste Haarlemse Honkbalweek.

Sport en recreatie zijn zaken waarmee Haarlem zich kan en moet profileren. Daarbij verbroedert sport
Haarlemmers onderling en draagt sport bij aan de gezondheid van onze inwoners. Daarom blijft de
gemeente de mogelijkheden om te sporten in Haarlem stimuleren en faciliteren, ook ondanks de
bezuinigingen. Kwalitatief goede sportaccommodaties- en velden zijn een belangrijke voorwaarde om
steeds meer Haarlemmers te laten sporten.

Jack van der Hoek
Wethouder Sport, gemeente Haarlem
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1. Haarlem Sport!

In december 2009 werd de 'Agenda voor de Sport 2010-2014' vastgesteld door de Raad, ook wel bekend
onder de titel 'Haarlem Sport!'.

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen een terugblik gegeven van de resultaten die bereikt zijn in het jaar
2010.

2010 was het eerste jaar dat de afdeling JOS werkte met de 'Agenda voor de Sport 2010-2014'. Al jaren
gebeurt er zowel landelijk als lokaal veel op het gebied van sport. Na de Breedtesportimpuls in 1999 en de
BOS-impuls in 2005, volgden in 2008 de Combinatiefuncties. Terwijl in 2010 de afronding van de BOS-
impuls ingezet werd, na 5 jaar was dit tenslotte het laatste jaar, stond 2010 vooral in het teken van de
vraag hoe de Combinatiefunctieregeling (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur) doorgang kon hebben
in Haarlem.
Haarlem staat net als andere gemeenten voor een forse bezuinigingsopgave en nieuwe middelen zijn
moeilijk te vinden. Gelukkig zijn die eind 2010 toch gevonden, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de
gemeente Haarlem doorgaat met deze regeling. Dat is goed nieuws, want middels deze regeling worden
heel veel kinderen bereikt: Specifiek voor sport (naschools) zeker 300 kinderen, 5 scholen zijn extra
ondersteund in hun bewegingsonderwijs en 11 verenigingen kregen ter versterking van van hun
professionalisering een combinatiefunctionaris in dienst.

Ook maakte Haarlem kennis met het fenomeen Buurtsportvereniging en met succes. Wekelijks heeft de
Buurtsportvereniging in Schalkwijk 250 deelnemers en daarbij heeft dit initiatief gelijk navolging gekregen
in Haarlem-Oost.

In Parkwijk realiseerde de gemeente een Cruyff Court, een sportveld in de wijk waar wekelijks veel
activiteiten plaatsvinden.
Op het gebied van topsport werden er veel meer talenten dan verwacht ondersteund, namelijk 105 in
plaats van 70. Ook de Haarlemse topsportclubs kregen dubbel zoveel ondersteuning als in 2009.

Wat sportaccommodaties betreft was 2010 het jaar van de oplevering van de grote sportparken. Het van
der Aartsportpark in Haarlem-Noord, Nol Houtkamp in Schalkwijk en tenslotte het sportpark Pim Mulier
eveneens in Noord. Met Nol Houtkamp is er een fantastisch sportcomplex opgeleverd, waar onder andere
op het hoogste niveau kan worden gesoftbald. Dit gebeurde dan ook gelijk in de zomer van 2010 met de
Europacup I en II. Het Pim Mulier is een huzarenstukje geworden. Door de gedane aanpassingen en
verbouwingen én de bouw van een indoor slag- en werphal is het een A-locatie voor het honkbal
geworden, die nergens in Nederland navolging vindt.

In de volgende hoofdstukken worden alle acties in 2010 uiteengezet, gevolgd door de acties die het
komende jaar op het programma staan.
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2. Voortgangsnotitie Sportbeleid 2010
De 'Agenda voor de Sport 2010-2014, Haarlem Sport!' kent een opbouw vanuit verschillende
beleidsthema's.
De afdeling Sport heeft voor het jaar 2010 per thema acties en speerpunten opgesteld. Per thema zullen
ze hieronder worden behandeld.

2.1. Breedtesportontwikkeling

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Schoolsporttoernooien: Jaarlijks

20 toernooien
Er zijn 15 toernooien voor primair onderwijs en 7 voor
voortgezet onderwijs uitgevoerd



2 JeugdsportPas: aanbod van 80
sporten

Activiteiten zijn volgens plan uitgevoerd met een aanbod
van 80 sporten en een deelname van 1644 kinderen,
waarvan 467 van 12 t/m 16 jaar.
De Jeugdsportpas bestond 10 jaar. In dat kader zijn
extra activiteiten georganiseerd: Sportontbijt met 150
kinderen en de Sportpietendag in winkelcentrum
Schalkwijk met ruim 100 kinderen.
Door samenwerking met Kinderopvang Haarlem konden
sportverenigingen in een ander stadsdeel hun sport
aanbieden.




3 SportZ4U: afdeling Sport doet
onderzoek naar bereidwilligheid
schoolbesturen VO om aan dit
project actieve deelname te
betuigen.

Er zijn geen gesprekken geweest met het voortgezet
onderwijs, wel is het aanbod SportZ4U opgenomen in de
brochure JSP, waardoor het aanbod gehandhaafd blijft.
Er hebben 467 jongeren deelgenomen.



4 Beweegpas 50 +: De pas blijft
voortbestaan en een 200 mensen
doen mee met de pas.

Project is gecontinueerd en uit toegekende kabelgelden
gefinancierd. Er zijn in de periode van september 2009
tot juni 2010 266 inschrijvingen geweest. 400
deelnemers hebben aan 40 sporten meegedaan.



5 Studentensportpas: Er is een
sportaanbod voor Haarlemse
studenten

Status onduidelijk. Het opgezette aanbod zou door
INHolland worden gecontinueerd, maar dit blijkt niet zo
te zijn. Met INHolland is besproken dat dit opgepakt
moet worden.



6 NaschoolseActiviteiten (sport);
1000 leerlingen doen mee aan het
sportaanbod op de Brede School
(School in de Wijk)

Er is een uitgebreid naschoolseActiviteiten aanbod
geweest via School in de Wijk en de Naschoolse
opvang. Ongeveer 1200 kinderen hebben hiervan
gebruik gemaakt.



7 Buurtsportvereniging: Afdeling
JOS doet onderzoek naar de
mogelijkheden van een Haarlemse
Buurtsportvereniging

Buurtsportvereniging (BSV) is niet alleen mogelijk
gebleken maar ook al opgestart. Met ondersteuning van
de Provincie via Sportservice Noord-Holland is in
Schalkwijk in september de BSV van start gegaan.
Wekelijks doen 250 kinderen mee met het aanbod van
dans, kickboksen, judo en tafeltennis. Ook is in Haarlem
de subsidie van Sport Lokaal Samen aan het project
toegevoegd, waardoor er naast aandacht voor
sportdeelname, zelfredzaamheid van de bewoners, ook
extra aandacht is voor gezondheid en schoolverlaters
die via een werktraject in de BSV weer op het goede
spoor kunnen komen.
Daarnaast is op initiatief van drie woningbouw
corporaties een initiatief gestart in Haarlem-Oost waar in
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de oude Kwik-Fit garage ook een BSV is gestart met de
naam Kwiqfit.

8 Sport Speciaal Onderwijs: Het
speciaal onderwijs heeft een eigen
sportaanbod, afdeling JOS doet
onderzoek naar extra financiële
middelen indien nodig.

In 2010 is samen met SportSupport en de afdeling
onderzoek & statistiek gestart met het opzetten van een
onderzoek naar de behoefte van G-sport en aangepast
sporten in de stad. Het onderzoek start in februari 2011.
Resultaat volgt dus in 2011



9 Sport in de Wijk: 750 kinderen en
jongeren maken wekelijks gebruik
van het aanbod van het
sportbuurtwerk.

Activiteiten door SportSupport volgens plan uitgevoerd.
Het bereik is met 600 kinderen iets lager dan beoogd,
door hogere frequentie op een aantal (Krajicek
Playgrounds) pleinen met dezelfde kinderen in plaats
van meer verspreid door de stad.
Aan de zomerzone sportdag deden ruim 200
deelnemers mee.
Vanaf 2011 geïmplementeerd in PP SportSupport (was
BOS geld), door o.a. Combinatiefuncties en Zomerzone-
middelen.



10 Impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur (Combinatiefuncties): Er
zijn 10,3 fte
combinatiefunctionarissen
aangesteld (later bijstelling Rijk:
11,8 fte)

De gemeentelijke co-financiering voor de
Combinatiefuncties voor 2011 en 2012 is gerealiseerd.
In 2010 zijn 11,8 fte gerealiseerd. Voor 2011 zijn de
plannen voor 11,8 fte ook al ingediend. In maart 2011
worden de plannen voor 2012 gemaakt.

Met de regeling zijn in het schooljaar 2009-2010 goede
resultaten bereikt:
- 1698 kinderen kregen extra muziekles
- leerlingen van 2 scholen (ongeveer 250 kinderen) zijn
mediawijs geworden, maar ook overige leerkrachten en
ouders hebben voorlichting gehad over de
mogelijkheden van de digitale wereld
- leerlingen van 2 scholen (ongeveer 250 kinderen) zijn
extra ondersteund door een leescoördinator, waarbij
leesbevordering en leesplezier centraal stonden. Maar
ook ouder, leerkrachten en medewerkers van de
bibliotheek zijn betrokken bij activiteiten als ‘de
Verteltafel’ en de ‘Digitale prentenboeken’.
- Op 5 scholen is aanbod van Lichamelijke Opvoeding
(gym) versterkt door de komst van een
combinatiefunctionaris
- 11 sportverenigingen zijn versterkt in hun organisatie
en konden hun aanbod van sportactiviteiten voor
scholen vergroten dankzij de combinatiefunctionaris
- 4 Brede School coördinatoren hebben een zeer divers
sportief en cultureel aanbod op 28 scholen die bij School
in de Wijk zijn aangesloten gerealiseerd voor ongeveer
3500 kinderen
- Extra creatieve vorming voor twee basisscholen in
Haarlem-Oost voor ongeveer 300 kinderen
- Extra sportactiviteiten door de hele stad voor 300
kinderen per week.



11 FEMFit (Een programma voor
(allochtone) vrouwen waarbij sport
en een gezonde leefstijl centraal
staan): Er doen 45 vrouwen mee
met het aanbod. Afdeling JOS en

In 2010 is bij het Rijk de subsidie voor dit project
gehonoreerd. SportSupport (in samenwerking met de
moedercentra van Stichting DOCK) voert de activiteiten
volgens afspraak uit. Op zes locaties worden cursussen
aangeboden met 60 deelnemers.
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WWGZ zijn in overleg met het Rijk
over extra financiële middelen.

12 Jeugdsportfonds: Ondersteuning
voor kinderen uit minima-
gezinnen.

Er werden in 2010 174 kinderen ondersteund vanuit het
Jeugdsportfonds.
Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 2009, toen
er 43 kinderen werden ondersteund.



13 Mutare: Ondersteuning van de
Stichting stedenband Haarlem-
Mutare

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare heeft de
sportprojecten volgens afspraak uitgevoerd



14 Sport voor (allochtone) meisjes
12+: Meer meisjes van 12 jaar en
ouder doen aan sport. Er komt een
specifiek aanbod

In 2010 in een meisjesvoetbalteam opgericht dat
wekelijks traint in de Spaarnehal onder begeleiding van
een sportbuurtwerker.



15 HFC Haarlem: de
maatschappelijke projecten
worden ondersteund

In 2010 hebben met het naderende failissement (eind
januari) geen Maatschappelijke activiteiten meer
plaatsgevonden, er is toen ook geen subsidie meer
beschikt, omtrent deze doelen.

(NB In 2009 hebben de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
EFfies omhoog – ondersteuning van
amateurverenigingen dmv clinics voor E en F jeugd en
een trainer to trainer programma voor jeugdtrainers –
vanuit de kennis van jeugdtrainers, technische staf BVO,
selectiespelers.
Kickie on Tour – sporten in de wijk – waar
selectiespelers ingezet werden om het sport en
spelprogramma te begeleiden.
De Kidsclub – gratis kinderfanclub met o.a. jaarlijks een
kidsclubdag die door hele selectie en technische staf van
de BVO werd ondersteund.
Het re-integratieproject van langdurig werkelozen dat
op het stadion plaatsvond.)





16 Opzet van een digitale databank
voor sportverenigingen

Er zijn documenten verzameld, die door SportSupport op
de digitale databank kunnen worden geplaatst. Dit zal in
2011 gebeuren.



17 Bijeenkomsten en workshops voor
sportverenigingen

SportSupport heeft bijeenkomsten en workshops
volgens plan aangeboden; 3 thema avonden en 2
cursussen; Kanjers in de Sport en Cursus Vrijwilligers
kaart.



18 Verenigingsmonitor; uitwerken
conclusies

De verenigingsmonitor is uitgewerkt en de actiepunten
die hieruit zijn voortgekomen zijn afgehandeld.



19 Evenementen: HHW, HBW, Warm
Welkom, ZKA-loop e.d.

Op de Basketballweek na zijn alle evenementen
uitgevoerd. Onder andere de Europacup
Softball, Honkbalweek, ZKA-loop, Korfbalweek.



20 VSG Sportgemeente van het jaar:
Meedoen

Gemeente Haarlem heeft meegedaan met de verkiezing.
De gemeente 's Hertogenbosch heeft de verkiezing
gewonnen.



21 Cruyff Court/Krajicek Playground Het Cruyff Court in Parkwijk is succesvol geopend op 12 
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juni. Het tweede Krajicek Playground is op 26 juni
geopend op het Nieuw Guineaplein.

Voorgenomen acties 2011

1. Voortzetten huidige Schoolsport-activiteiten. Nieuw: KNVB schoolzaalvoetbal toernooi voor middelbare
scholieren.

2. Uitvoeren subsidie SportLokaal Samen.
3. Verdere uitwerking plan van aanpak Combinatiefuncties in 2012 en integratie in Brede School Beleid

(School in de Wijk).
4. Resultaten onderzoek G-sport en aangepast sporten
5. Invoering digitale databank
6. Uitvoeren verenigingsmonitor
7. Organisatie VSG-congres in Haarlem.
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2.2. Topsport en Talentontwikkeling

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Talenten: Ondersteuning van 70

talenten
Er zijn 105 talenten ondersteund. 

2 RTC/NTC: realisatie NOC*NSF ziet af van deze constructie. Wel heeft STK de
baseballacademy ondersteund en geld
gegenereerd voor talentontwikkelingsprogramma
voor judo.




3 Ondersteuning Haarlemsporten:
de 5 Haarlemsporten krijgen extra
ondersteuning.

De subsidie voor deze clubs is in 2010 verdubbeld ten
opzichte van 2009. Er is structureel overleg tussen deze
clubs en er zijn een aantal voorzieningen gerealiseerd (bv.
Mentale begeleiding, fysieke check-up).



4 Topsport en Onderwijs:
ondersteuning van topsport-
talenten in samenwerking met
onderwijs.

De notitie leerplicht is verscherpt waardoor er meer
mogelijkheden zijn voor topsporttalenten en met een aantal
VO scholen zijn specifieke afspraken gemaakt.



5 Sport medische zorg:
Inventarisatie van bundeling
medische zorg

Wordt structureel aangeboden aan topsportclubs. 

6 Olympisch Plan 2028: eerste
opzet maken voor Haarlemse
situatie.

De afdeling JOS heeft een eerste inventarisatie gemaakt.
Begin 2011 verschijnt een plan van aanpak.



7 Huisvesting Topsporter In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om sporters in de
sociale huursector te kunnen huisvesten.




8 Huldiging kampioenen Er is nog geen beleid ontwikkeld voor aparte huldiging
sportkampioenen. Afdeling JOS voert hierover in 2011
overleg met STK. Wel zijn tijdens het topsportgala
Kennemerland de Haarlemse kampioenen in het zonnetje
gezet.




Voorgenomen acties 2011

1. Uitwerking van het OP2028
2. Extra aandacht voor huisvesting topsporters.
3. Ontwikkelen regioconvenant talentontwikkeling
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2.3. Commerciële Sport

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Onderzoek doen naar de

mogelijkheden die de Haarlemse
commerciële sportaanbieder heeft
om de reguliere sport te
ondersteunen

Is nog niet uitgevoerd, wel voorbereid. Wordt door twee
studenten van INHolland Sport & Bewegen met
ondersteuning van Onderzoek & Statistiek uitgevoerd in de
eerste helft van 2011



Voorgenomen acties 2011

1. Onderzoek mogelijkheden Commerciële sportaanbieder ter ondersteuning van de reguliere sport.
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2.4 Sport, Recreatie en Gezondheid

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Gezondheid: De afdeling JOS doet

in samenwerking met de afdeling
WWGZ onderzoek naar de
haalbaarheid van het advies van
GGD Kennemerland en werkt dit
uit.

Afdeling JOS heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe
gezondheidsnota van WWGZ. In januari 2011 verschijnt
deze nieuwe gezondheidsnota.
Daarnaast hebben de afdelingen JOS en WWGZ een start
gemaakt met de opzet van de Gezonde School.
Ook gaat de afdeling Gezondheid meewerken aan het
project Buurtsportvereniging, via de subsidie Sport Lokaal
Samen.



2 Zwemmen: Er is een plan
ontwikkeld om ervoor te zorgen
dat alle kinderen het
basisonderwijs verlaten met
minimaal een zwemdiploma A.

Een werkgroep bestaande uit SRO en de gemeente is aan
de slag met het opstellen van een nieuw zwemplan. In het
voorjaar van 2011 zal een eerste concept met de scholen
worden besproken.



3 Loop-, Wandel-, Fiets- en
Kanoroutes: De afdelingen JOS en
E&R zullen de routes nader bezien
en inventariseren wat er
geoptimaliseerd moet worden.

De afdeling JOS heeft een gesprek gehad met afd.
Recreatie. Een en ander is op elkaar afgestemd. Alleen de
hardlooproutes verdienen vanuit Sport enige aandacht,
met name bewegwijzering.



4 Beweegonderwijs: In overleg met
de schoolbesturen wordt er naar
gestreefd dat alle basisscholen
een vakleerkracht LO in dienst
hebben en de norm van 1,5
klokuur bewegingsonderwijs halen.

De gevolgen van invoeren 2,25 klokuur wordt nog door
SRO behandeld.
Alle scholen geven aan de norm van 1,5 uur wel te halen,
inclusief zwemmen.
Alleen Spaarnesant heeft vakkrachten LO in dienst. De
andere besturen niet. Soms wordt dat opgevangen met
combinatiefuncties, soms met MBO-ers.



5 G-sport/Aangepast sporten:
Inventariseren van de wensen in
Haarlem op het gebied van G-
sport.

In 2010 is samen met SportSupport en de afdeling
Onderzoek & Statistiek gestart met het opzetten van een
onderzoek naar de behoefte van G-sport en aangepast
sporten in de stad. Het onderzoek start in februari.
Resultaat volgt in 2011



6 Bedrijfssport: Invoeren
bedrijfssport voor de gemeente
Haarlem

Er is een kortingsaanbod van Club Sportive, maar dat is
nog niet gemeentebreed georganiseerd. Begin 2011 volgen
er gesprekken met zorgverzekeraar IZA. Het huidige
aanbod van Kenamju wordt bekeken.
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Voorgenomen acties 2011

1. Verder uitwerken “Gezonde School”
2. Plan van aanpak schoolzwemmen
3. Plan voor bedrijfssport
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2.5 Optimalisering Sportaccommodaties

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Strategisch Huisvestingsplan

Sport: ontwikkelen en vaststellen
door de gemeenteraad.

Eind 2010 is er een concept van het Strategisch
Huisvestingsplan Sport afgerond. In het begin van 2011 zal
deze worden besproken met wethouder van der Hoek en
wordt het plan extern besproken.



2 Subsidieregeling Duurzame
Sportvoorzieningen: behandelen
van aanvragen en toekenning
indien er wordt voldaan aan de
criteria

Alle aanvragen van 2010 zijn afgehandeld. Er is voor
ongeveer € 100.000,- aan aanvragen ingediend. Er zijn
twee verzoeken afgewezen.



3 Investeringsplan
Sportaccommodaties

IP 2011 door Raad vastgesteld. 

4 Overdracht club-
/kleedaccommodaties

In 2010 is een plan van aanpak gemaakt voor de BTW
belaste verhuur en de overdracht van kleed- en
clubgebouwen.
In december is een informatiebijeenkomst geweest met alle
verenigingen. In 2011 zullen indiciduele gesprekken
plaatsvinden met de betrokken verenigingen.



5 Afronding Project Pim Mulier Op 22 september is het vernieuwde Sportpark Pim Mulier
feestelijk heropend. Na jaren van werkzaamheden en
investeringen aan het honkbalstadion en de honk- en
softbalvelden, voetbalvelden, tennisbanen en de omheining
én met de realisatie van de eerste indoor slaghal van
Nederland (Provincie Noord-Hollandhal) is er een en
multifunctioneel sportpark gerealiseerd.



6 Afronding Project Nol Houtkamp Op 3 juli 2010 is het Nol Houtkamp sportpark geopend. Met
de aanleg van nieuwe honk- en softbalvelden en een
nieuwe kantine is er tevens met succes de Europacup
Softball afgewerkt.



7 Afronding Project van der Aart Er is een sportpark opgeleverd met voetbalvelden en een
nieuw onderkomen voor jeu-de-boules vereniging PUK.



8 Alliance: aanleg nieuwe velden
en club- en kleedaccommodatie

Er is in 2010 hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw
onderkomen voor Alliance '22. De nieuwe velden zijn in
2010 aangelegd. Het nieuwe club- en kleedgebouw wordt in
2011 opgeleverd.



9 Vervanging Badmintonhal Vooralsnog is er geen financiële dekking gevonden voor het 
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bouwen van een nieuwe badmintonhal.

10 Sportaccommodatie bij Haarlem
College

Het Haarlem College is in de zomer van 2010 opgeleverd.
Hierbij zijn twee gymzalen en 1 sporthal opgeleverd.



11 Vervanging gymzaal Zuidwester In 2011 wordt de nieuwe school met nieuwe gymzaal
opgeleverd.



Voorgenomen acties 2011

1. Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Sportaccommodaties

2. Gesprekken met sportverenigingen over overdracht clubaccommodaties

3. Sportpark Reinaldapark, overdracht van Socrates naar HYS

4. Aanleg kunstgrasvelden DSS, kon. HFC, VVH, CKV Rapid/HKC Haarlem

5. Vervanging kleedaccommodatie Saxenburg en start aanbouw kleedgebouw DSS
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Verklarende woordenlijst

BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BOPOH Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Haarlem
BOVOH Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Haarlem
BSO BuitenSchoolse Opvang
BSV Buurtsportvereniging
FTE Fulltime-Equivalent.
G-sport Gehandicaptensport
GGD Geneeskundige GezondheidsDienst
HBO Hoger Beroeps Onderwijs
JOS Afdeling Jeugd, Onderwijs, Sport
JSP JeugdSportPas
NSA NaSchoolseActiviteiten
NTC Nationaal Trainings Centrum
OP2028 Olympisch Plan 2028
PP Prestatieplan
RTC Regionaal Training Centrum
SHS Strategisch Huisvestingsplan Sport
SidW School in de Wijk
SRO Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

SRO Kennemerland is onderdeel van de SRO Groep
STZ Stadszaken
VO Voortgezet Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WWGZ Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
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