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Om gezondheid en sociale cohesie te bevorderen wordt het sportfonds voor de
jeugd en voor ouderen verbreed naar iedere Haarlemmer met een beperkt
inkomen. Tot nu tot waren er nog geen sportvoorzieningen voor
HaarlemPashouders tussen de 18 en 50 jaar. Vanaf 2019 kunnen deze
HaarlemPashouders, na het volgen van vier kennismakingslessen, € 100,-- korting
krijgen op hun sportlidmaatschap.
Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Samenleving.





Besluit College
d.d. 8 januari 2019

Samen actief tegen armoede (2015/488128) raadsvergadering 21 januari
2016
Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019 (2015/29476), zoals besproken in
de raad d.d. 26 maart 2015
Agenda voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen (2015/073399)
Tussenrapportage Agenda voor de Sport 2015-2019 (2017/242352) zoals
besproken in de commissie Samenleving d.d. 2 november 2017

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,
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Inleiding
In het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam doen’ is over sport opgenomen ‘Om gezondheid en
sociale cohesie te bevorderen wordt het sportfonds voor de jeugd en voor ouderen verbreed naar
iedere Haarlemmer met een beperkt inkomen’. Tot nu tot waren er nog geen sportvoorzieningen
voor HaarlemPashouders tussen de 18-50 jaar. Deze nota informeert u over de mogelijkheden die
HaarlemPashouders tussen de 18 en 50 jaar in 2019 krijgen aangeboden. Zij krijgen in 2019 dezelfde
sportvoorzieningen aangeboden als HaarlemPashouders vanaf 50 jaar nu al ontvangen. Dit wil
zeggen dat deze HaarlemPashouders, na het volgen van vier kennismakingslessen, € 100,-- korting
kunnen krijgen op hun sportlidmaatschap.

2. Kernboodschap
Om gezondheid en sociale cohesie te bevorderen wordt het sportfonds voor de jeugd en voor
ouderen verbreed naar iedere Haarlemmer met een beperkt inkomen. Tot nu tot waren er nog geen
sportvoorzieningen voor HaarlemPashouders tussen de 18 en 50 jaar. Vanaf 2019 kunnen deze
HaarlemPashouders, na het volgen van vier kennismakingslessen, € 100,-- korting krijgen op hun
sportlidmaatschap.

3. Consequenties
Aantal HaarlemPashouders
Er zijn half december 2018 ca. 4.720 HaarlemPashouders van 18 tot 50 jaar. Daarnaast zijn er ca
4.310 HaarlemPashouders van 50 jaar en ouder. Uit onderzoek door de GGD, weergegeven in de
gezondheidsatlas, blijkt dat Haarlemmers met een laag inkomen minder vaak sporten dan
Haarlemmers met een hoger inkomen. Dit heeft een negatief effect op hun gezondheid.
Om 18- tot 50-jarigen dezelfde mogelijkheden te bieden om te sporten als de 50plussers is budget
nodig. Deze groep is groter dan het aantal HaarlemPashouders van 50plus. De kosten voor de groep
van 18 tot 50 jaar worden daardoor hoger ingeschat dan voor de 50plussers. Voor 50plussers is een
budget beschikbaar van € 10.000. Voor de doelgroep van 18- tot 50-jarigen worden de kosten op €
15.000 geschat.
Inzet SROI gelden
Social Return on Investment (SROI) betekent iets teruggeven aan de samenleving. Conform het SROIbeleid eist de gemeente bij haar opdrachten dat er een deel van het budget geïnvesteerd wordt in
SROI. Vanuit de SROI-verplichtingen die horen bij de gemeentelijke zorgpolis is er door
zorgverzekeraar Univé een budget van € 5000 beschikbaar gesteld voor Stichting SportSupport
Kennemerland (SportSupport). Hiermee wordt voor 40 personen in deze doelgroep dezelfde
mogelijkheid gecreëerd als voor de 50-plussers.
Minimabudget 2019
Vanuit het Minimabudget 2019 wordt als aanvulling hierop € 10.000 beschikbaar, zodat nog 90
mensen extra in 2019 kunnen meedoen. Dit wordt toegevoegd aan het budget van SportSupport.

Kenmerk: 2018/803664

2/3

Inzet SportSupport
SportSupport is de organisatie die het Sportfonds50+ uitvoert. Met SportSupport is gesproken over
de verruiming van hun doelgroep en het budget van het Sportfonds. Zij hebben de mogelijkheden om
in 2019 mee te werken aan deze uitbereiding van de doelgroep. In 2019 zal gemonitord worden
hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het sporten met de HaarlemPas door 18- tot 50-jarigen. Ook
wordt dat gekeken of er mogelijkheden en budget zijn om het sporten met de HaarlemPas ook in
2020 aan te bieden.

4. Vervolg
Partners in de stad worden op de hoogte gebracht van de pilot. De website van gemeente Haarlem
en van SportSupport wordt aangepast. De minimafolder wordt hierop aangepast.

5. Bijlagen
geen
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