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1. Het college besluit Haarlem niet als speelstad voor het EK Honkbal 2012 kandidaat te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Onderwerp
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DOEL: Besluiten
Het College is bevoegd om een besluit te nemen inzake het kandidaat stellen van Haarlem als speelstad
voor het EK Honkbal 2012.
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Onderwerp: Intrekking kandidaatstelling als speelstad EK Honkbal 2012
Reg. Nummer: 2011/138153

1. Inleiding
Gemeente Haarlem zal vóór 1 juni 2011 aan de KNBSB moeten laten weten of zij
zich kandidaat stelt als speelstad voor het EK Honkbal 2012.
Honkbal is een kernsport van Haarlem. In dit kader is er geïnvesteerd in het
Pim-Mulier-stadion.
Om te onderzoeken of Haarlem zich als speelstad kandidaat zal stellen voor het EK
Honkbal 2012 heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden, waaronder een gesprek
op 12 mei jl. met een vertegenwoordiging van het bestuur en de directeur van de
KNBSB. In dit gesprek is gesproken over de verwachtingen die deze bond heeft
indien Haarlem zich kandidaat hiervoor zou stellen en de verwachte kosten voor de
gemeente inzake het EK Honkbal 2012.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit Haarlem niet als speelstad voor het EK Honkbal 2012

kandidaat te stellen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
In het kader van honkbal als kernsport investeert Haarlem in de Haarlemse
Honkbalweek 2012 en stelt zich niet kandidaat als speelstad ten behoeve van het
EK Honkbal 2012.

4. Argumenten
Een financiële bijdrage voor EK Honkbal 2012 wordt van Haarlem gevraagd
De door de KNBSB gevraagde financiële bijdrage én de daarbij nog te maken eigen
kosten voor promotie en het beschikbaar maken van faciliteiten bedragen naar
verwachting in totaal € 106.350. Dit budget is niet beschikbaar binnen de huidige
begroting.
In 2012 wordt ook de Haarlemse honkbalweek wederom georganiseerd.
Het investeren in twee grote honkbalevenementen die binnen een paar maanden na
elkaar georganiseerd zullen moeten worden, staat niet in verhouding met de
investeringen in andere sportevenementen en de bezuinigingsopgave waar Haarlem
voor staat.

Honkbalwedstrijden van minder allure
Op basis van de gesprekken met de KNBSB wordt niet verwacht dat Haarlem eerste
of tweede speelstad zal zijn tijdens het EK Honkbal 2012. Dit betekent dat er vooral
wedstrijden van minder allure in Haarlem gespeeld zullen worden, wanneer
Haarlem zich kandidaat zou stellen, al dan niet met eventueel een lager bid.

Traditie Haarlemse Honkbalweek wordt voortgezet
In 2012 wordt de Haarlemse Honkbalweek georganiseerd. Haarlem investeert
hierin. De Haarlemse Honkbalweek is een sportevenement waar Haarlem om
bekend staat, en dat door honkballiefhebbers uit de stad en regio bezocht wordt.

5. Kanttekeningen
Geen
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6. Uitvoering
Na besluitvorming zal de KNBSB geïnformeerd worden over het besluit.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


