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Onderwerp:    Haarlem Sport! Agenda voor de Sport  

Reg.nummer:  2009/215475 

 

1. Inleiding 

Bijgevoegde nota, ‘Haarlem Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014’, geeft de 

kaders aan waarbinnen het sportbeleid zich de komende jaren  kan gaan 

ontwikkelen. Concreet betekent dit dat aansluiting gezocht wordt met het landelijk 

beleid, maar dat er voor de Haarlemse situatie specifieke accenten worden gelegd. 

Tevens sluit de nota aan bij de reeds door de raad vastgestelde nota’s zoals 

bijvoorbeeld  ‘Kiezen voor Jeugd’, ‘Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 

2007-2010’ en de Programmabegroting 2010-2014. Hoofddoelstelling is het 

realiseren van punten zoals genoemd in de Programmabegroting, programma 4.3. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 In te stemmen met de nota: ‘Haarlem Sport! Agenda voor de Sport 2010-

2014’. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het vaststellen van deze nota kan de gemeente Haarlem werken aan de 

volgende doelen uit de Programmabegroting 2010-2014: 

Beleidsveld 4.1, Jeugd. 

Kinderopvang, spel en exploratie 

Vanuit de Rijksimpuls Brede School, Sport en Cultuur stimuleren van het aantal 

aangestelde combinatiefunctionarissen, medewerkers van een enkele werkgever die 

werkzaam zijn op meerdere terreinen als onderwijs, sport en cultuur. In totaal zijn 

er jaarlijks 10,3 combinatiefunctionarissen in dienst. 

Beleidsveld 4.2, Sport. 

1. Verhogen van de sportdeelname onder Haarlemmers van 56 naar 63% 

volgens de Omnibus(Haarlemmers van 15>) 

a. Het continueren van het aanbod Buurt Onderwijs Sport (BOS) 

b. Vitaliseren van sportverenigingen op basis van resultaten van 

verenigingsmonitor 

c. Stimuleren van het gebruik van de Haarlem Pas voor sport, het 

jeugdsportfonds, de jeugdsportpas en de Beweegpas 50+. 

 

2. Het bieden van een topsportklimaat in Haarlem (het organiseren van 2 

topsportevenementen per jaar, het ondersteunen van 100 talenten in 2014) 

a. Topsport stimuleren door mogelijkheden te onderzoeken van 

speciale onderwijsprogramma’s voor topsporters i.s.m. het 

onderwijs. 

b. Het ondersteunen van Haarlemse topsportvoorzieningen net als 

individuele topsporters en talenten  

c. Het behouden en initiëren van topsportevenementen. 

 

3. Voldoende aanbod van goed onderhouden sportaccomodaties (het 

vasthouden van de tevredenheid van Haarlemmers over de 

sportvoorzieningen met rapportcijfer 7) 
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a. Optimalisering van sportvoorzieningen door uitvoering van het 

Strategisch Huisvestingsplan Sport, waardoor een 

basisinfrastructuur van binnen- en buitensport wordt gerealiseerd.  

b. Daartoe noodzakelijk wegwerken van achterstallig onderhoud aan 

diverse sportvoorzieningen 

c. Plegen van structureel groot onderhoud ter voorkoming van nieuw 

achterstallig onderhoud. 

d. Stimuleren van multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. 

 

 

 

4. Argumenten 

 

Een nieuwe sportnota 

 

1.1 In 2002 verscheen de laatste sportnota van de gemeente Haarlem. In de 

periode vanaf 2002 tot heden is er veel veranderd. Er zijn veel nieuwe 

ontwikkelingen en financiele (rijks)impulsen geweest. Dit betekent dat het 

sportbeleid is veranderd. Om dit inzichtelijk te maken en te laten zien wat de 

gemeente in de toekomst wil doen op het gebied van sport verschijnt deze nota. 

1.2  Sportbeleid is een belangrijk beleidsveld. De laatste jaren is er veel 

geïnvesteerd in het sportbeleid om sporten voor Haarlemmers toegankelijk, 

laagdrempelig en uitdagend te maken. Bij veel van de gestelde doelen zal nu 

een vervolgstap gemaakt moeten worden om het beleid verder uit te diepen en 

te verankeren. 

1.3  Door middel van de Agenda Sport worden de speerpunten helder en 

inzichtelijk. 

 

 

Financiele Paragraaf 

De huidige beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend om het beleid te 

continueren. 

  

Communicatie 

Een conceptversie van deze Agenda is uitgebreid besproken met zowel interne 

als externe partners. Daaruit bleek dat er groot draagvlak is voor de speerpunten 

die in de Agenda Sport gemaakt worden. 

 

     Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met GGD Kennemerland, met de 

afdeling WWGZ, is de nota behandeld in de WMO Raad en besproken in het 

stadsdeelmanagers overleg van Wijkzaken. Tevens is er een Ronde Tafel 

gesprek georganiseerd waarbij de KVLO, SportSupport, STK, SRO, 

Sportservice Noord-Holland, Stichting DOCK, Haarlem Effect, SDO Haarlem 

Zuidwest en de VSG (Vereniging  Sport en Gemeenten) aanwezig waren en met 

de gemeente konden discussieren over de visie en speerpunten. 

    Tenslotte is er in samenwerking met SportSupport een Sportcafé georganiseerd 

waar zowel politieke partijen als sportverenigingen aanwezig waren en hun 

mening konden geven over de Agenda voor de Sport. 

 

De uitvoering van het sportbeleid zal door middel van intensieve samenwerking 

plaatsvinden. 
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5. Kanttekeningen 

 

geen. 

 

 

6. Uitvoering 

 

 

Een groot aantal van de speerpunten die zijn genoemd in Haarlem Sport! Agenda 

voor de Sport 2010-2014 zullen vanaf 2010 worden omgezet in deelnotities. Bij 

positieve besluitvorming zal verdere realisatie plaatsvinden. 

 

In de prestatieplannen die met de sportorganisaties worden afgesloten zal deze 

Agenda leidend zijn. 

 

Tenslotte wordt in overleg met de afdeling Communicatie een communicatieplan 

opgesteld. Dit zal in een later stadium vastgelegd worden. 

 

  

 

7. Bijlagen 

1. Haarlem Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014 

2. Begroting 

3. Verslag Ronde Tafel gesprek 

4. Verslag Sportcafé 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 In te stemmen met de nota: ‘Haarlem Sport! Agenda voor de Sport 2010-

2014’.  

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


	Kinderopvang, spel en exploratie

