
B&W

1. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het regioconvenant bovenlokale
samenwerking Olympisch Plan 2028, ambities breedtesport en topsport.
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Onderwerp: Convenant bovenlokale samenwerking Olympisch Plan 2028,
ambities topsport en breedtesport
Reg. Nummer: 2011/102267

1. Inleiding

Het Olympisch Plan 2028 is een plan waarbij ons lichamelijk welzijn, onze
maatschappelijke verbondenheid, onze economie en onze ruimtelijke ordening
volop moet profiteren dankzij de sport. Het is een plan van aanpak op hoofdlijnen
om heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen. Want er zijn niet alleen
kansen voor de sport, maar voor de Nederlandse samenleving als geheel. Sport
moet zorgen voor een cultuuromslag in Nederland: een beter Nederland dankzij
sport. Het Olympisch Plan 2028 beschrijft acht ambities, waarvan breedtesport en
topsport er twee zijn.

De ambitie breedtesport uit het Olympisch Plan 2028 luidt: “Nederland is in 2016
een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een
belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle
lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig aan sport.”

De ambitie topsport uit het Olympisch Plan 2028 luidt: “Nederland heeft in 2016
een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen presteren.
Nederland bezet structureel een top 10 positie op de diverse wereldranglijsten.”

Op regionaal niveau hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem,
Heemstede, Haarlemmermeer, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Velsen), Stichting Topsport Kennemerland, Stichting SportSupport
Kennemerland en het Olympisch Netwerk Noord-Holland overleg gevoerd om de
krachten te bundelen op het gebied van (top)sport- en talentontwikkeling. Het
convenant is een eerste stap naar regionale afstemming vanuit de uitgangspunten en
ambities in het Olympisch Plan 2028.

In het convenant is beschreven dat de Olympische ambities naar eigen
mogelijkheden worden ingevuld.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het regioconvenant

bovenlokale samenwerking Olympisch Plan 2028, ambities breedtesport en
topsport.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokken partijen ontvangen daags na besluitvorming informatie over

dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de

commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

Met het convenant wordt bovenlokale afstemming over gemeentelijk beleid
bewerkstelligd inzake de ambities “breedtesport” en “topsport” van het Olympisch
Plan 2028. Door ambtelijk en bestuurlijk overleg wordt met deze samenwerking het
(top)sportklimaat in de regio Kennemerland bevorderd. Haarlem en de
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regiogemeenten vervullen een regierol. Het convenant biedt Haarlem een extra kans
om de sportdeelname te verhogen, naast de bestaande lokale sportstimulerings-
activiteiten. De invulling van de in het Olympisch Plan 2028 vastgelegde
uitgangspunten en ambities vullen de partners in met inachtneming van de eigen
mogelijkheden en beperkingen. Haarlem kan met name een bijdrage leveren met de
bestaande infrastructuur, ambtelijke kennis en inzet van het bestuur.

4. Argumenten

Het convenant past in het ingezet beleid.
Met het convenant wordt breedtesport, topsportstimulering en talentontwikkeling op
een hoger niveau gebracht. Het convenant sluit aan bij de doelen uit de
Programmabegroting 2011-2015, programma 4, beleidsveld 4.3 en bij de nota
“Haarlem Sport!, Agenda voor de Sport 2010-2014”. Het convenant biedt een kans
om, naast de bestaande sportstimuleringsactiviteiten, de sportdeelname in onze
gemeente extra te verhogen door regionale samenwerking. Ook biedt het bundelen
van krachten een kans om de regio Kennemerland verder te ontwikkelen als
talentregio van Nederland in 2013.

De regionale samenwerking met betrekking tot sport wordt bevorderd.
Afstemming over de ambities op ambtelijk en bestuurlijk niveau versterkt de
regionale samenwerking met betrekking tot sport.

Door regionale samenwerking wordt een (top)sportklimaat en talentontwikkeling
gestimuleerd en geborgd.
Door actief samen te werken met omliggende gemeenten om een (top)sportklimaat
en de talentontwikkeling te kunnen stimuleren en te borgen, worden de krachten op
regionaal niveau gebundeld, waardoor bijvoorbeeld optimaler gebruik kan worden
gemaakt van accommodaties.

De gemeente kan op geheel eigen wijze invulling geven aan de vastgelegde
uitgangspunten en ambities in het Olympisch Plan 2028.
Iedere gemeente geeft invulling aan het convenant, met inachtneming van de eigen
mogelijkheden ten aanzien van de in het Olympisch Plan 2028 vastgelegde
uitgangspunten en ambities.

5. Kanttekeningen

Financiele paragraaf
Haarlem neem deel aan en faciliteert het convenant, maar er zijn geen
gemeentelijke middelen beschikbaar voor projecten in het kader van het Olympisch
Plan 2028. Op 20 januari 2011 heeft de gemeenteraad besloten het subsidie aan
Stichting Topsport Kennemerland in drie jaren af te bouwen.

Er zijn geen financiële middelen beschikbaar.
Aangezien er geen financiële consequenties verbonden zijn aan dit besluit, is het
geen bezwaar dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn.
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6. Uitvoering

Na vaststelling van dit collegebesluit wordt het bijgaande convenant ondertekend
door alle convenantpartners. Voor Haarlem wordt het convenant namens het college
ondertekend door wethouder Van der Hoek. Het convenant geldt voor de periode
april 2011 – december 2013. Begin 2013 zal de gemeente Haarlem beslissen of de
samenwerking, zoals in het convenant is beschreven, wordt voortgezet.

7. Bijlagen
1. Convenant bovenlokale afstemming gemeentelijk beleid Olympisch Plan

2028, ambities breedtesport en topsport

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Convenant bovenlokale afstemming gemeentelijk beleid inzake het 

Olympisch Plan 2028 
Ambities Topsport & Breedtesport 

 
Partijen: 

1) gemeente Haarlem, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. J. Chr. van der Hoek,  
2) gemeente Heemstede, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. J. Botter,  
3) gemeente Velsen, vertegenwoordigd door de wethouder Mw. A.V. Baerveldt,  
4) gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. M.J. Bezuijen,  
5) gemeente Zandvoort, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. G.J.W. Toonen, 
6) gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. G. 

Markus,  
7) gemeente Bloemendaal, vertegenwoordigd door de wethouder Dhr. T. Kokke, 
8) Stichting Topsport Kennemerland, vertegenwoordigd door de voorzitter Dhr. J. Vegter. 
9) Stichting SportSupport Kennemerland, vertegenwoordigd door directeur Dhr. J. Buitendijk; 
10) Stichting Sportservice Noord‐Holland, vertegenwoordigd door plaatsvervangend directeur, Dhr. 

S. van Tiel; 
11) Stichting Olympisch Netwerk Noord‐Holland, vertegenwoordigd door plaatsvervangend 

directeur Dhr. P.J. van der Aart. 
  
In aanmerking nemende dat: 
- ieder van de zeven gemeenten in geografische zin aangrenzend is aan ten minste één van de 

andere gemeenten; 
- het gewenst is te komen tot een samenwerking op het gebied van breedtesport, topsport‐ & 

talentontwikkeling;  
- partijen zich allen conformeren aan de uitgangspunten en ambities vastgelegd in het 

Olympisch Plan 2028;   
- Stichting Topsport Kennemerland gemeentegrensoverstijgende randvoorwaarden creëert en 

faciliteiten biedt aan (top)sportorganisaties; 
- Stichting SportSupport Kennemerland het ondersteunen en organiseren van sport‐ en 

beweegaanbod in Haarlem en omgeving, in de meest brede zin van het woord, tot haar 
kerntaak rekent;  

- de Stichting Sportservice Noord‐Holland in opdracht van de provincie Noord‐Holland 
(regionaal) gemeenten ondersteunt bij ondermeer het aansluiten van het huidig beleid op de 
uitgangspunten en ambities van het Olympisch Plan 2028; 

- Stichting Olympisch Netwerk Noord‐Holland zich, in het kader van de met NOC*NSF gesloten 
Alliantie en in opdracht van het Ministerie van VWS, primair richt op de begeleiding van 
individuele topsporters, talenten en topsportverenigingen. 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- de vier voornoemde stichtingen over specifieke kennis en kunde beschikken wat een 

essentiële bijdrage kan leveren aan de (boven)lokale positiebepaling van een gemeente in het 
kader van het Olympisch Plan 2028; 

- partijen gezamenlijk, en gericht op de lange termijn, een (top)sportklimaat en  ‐structuur 
willen realiseren voor de regio Kennemerland (Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, 
Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Velsen); 

- door middel van bundeling en samenwerking de ambitie hebben de sportpositie in Nederland 
sportland 2016 te verstevigen;  

 
Komen overeen om tot en met 2013, met inachtneming van de eigen mogelijkheden en beperkingen 
ten aanzien van de invullingen van de in het Olympisch Plan 2028 vastgelegde uitgangspunten en 
ambities: 
- zich in te zetten voor het verbeteren van het (top)sportklimaat, waaronder het 

professionaliseren van de topsport‐ en talentstructuren binnen de deelnemende gemeenten;  
- zich in te zullen zetten om in nauwe samenhang met de breedtesport talentontwikkeling een 

plaats te geven binnen haar gemeentelijk sportbeleid; 
- de regio Kennemerland verder te ontwikkelen als talentregio van Nederland in 2013; 
- publiek en bedrijfsleven dichter bij sport te betrekken; 
- krachten te bundelen, ten behoeve van het (top)sportklimaat en talentontwikkeling binnen de 

regio Kennemerland; 
- Stichting Topsport Kennemerland en het Olympisch Netwerk Noord‐Holland als een van de 

partners te betrekken bij (boven)lokaal topsport‐ & talentontwikkelingsbeleid; 
- Stichting SportSupport Kennemerland en Sportservice Noord‐Holland te betrekken bij het 

(boven)lokaal breedtesportbeleid; 
- De regierol/opdrachtgeversrol wordt vervuld door de besturen van de voornoemde 

gemeenten. In opdracht van deze gemeenten vervullen Stichting Topsport Kennemerland en 
het Olympisch Netwerk Noord‐Holland, een ondersteunende, organiserende en adviserende 
rol. 

- eenmaal per jaar bestuurlijk overleg te laten plaatsvinden waarin de beleidsmatige 
afstemming binnen het samenwerkingsverband wordt geëvalueerd; 

- tweemaal per jaar ambtelijk overleg te laten plaatsvinden waarin de implementatie van het 
(boven)lokaal beleid ten aanzien van deze samenwerking wordt geëvalueerd. 

 
Uiterlijk in juni 2013 zullen partijen in onderling overleg beslissen of deze samenwerking zal 
worden voortgezet. 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Aldus overgekomen en in elfvoud opgemaakt, te ……………………….. 
 
 
 
 
..............................         ............................. 
Gemeente  Haarlem        Gemeente Heemstede 
Dhr. J.Chr. van der Hoek       Dhr. J. Botter 
 
 
 
.............................         ............................. 
Gemeente Haarlemmermeer       Gemeente  Bloemendaal   
Dhr. M.J. Bezuijen         Dhr. T. Kokke 
 
 
 
..............................         ............................. 
Gemeente  Zandvoort        Gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Dhr. G.J.W. Toonen        Dhr. G. Markus 
 
 
 
……………………………        ............................. 
Gemeente Velsen        Stichting Topsport Kennemerland 
Mw. A.V. Baerveldt        Dhr. J. Vegter 
 
 
 
……………………………        ............................. 
Stichting SportSupport Kennemerland    Olympisch Netwerk Noord Holland 
Dhr. J. Buitendijk        Dhr. P. van der Aart 
 
 
 
……………………………         
Sportservice Noord Holland     
Dhr. S. Van Tiel 


