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1. Inleiding 
De Agenda voor de Sport 2015-2019 is een uitwerking van het coalitieakkoord Samen Doen. 
Deze nieuwe Agenda is een vervolg op de Agenda voor de Sport 2010-2014 (STZ/JOS 
2009/149542). De basis voor het beleid blijft onverminderd van kracht. Het grote verschil 
met het voorgaande sportbeleid is dat het op een vernieuwende manier met maatschappelijke 
vraagstukken omgaat. 

Daamaast gelden de Strategische Visie op Sportaccommodaties (STZ/JOS 2011/430082) en 
het Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties (STZ/JOS 2013/59413) als kaderstellend 
voor het sportaccommodatiebeleid. 

Tenslotte geeft deze nota invulling aan de motie 'Haarlem in beweging' STZ/JOS 2014/ 
430175. 

2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

• De Agenda voor de Sport 2015-2019, 'Samen Bewegen' vast te stellen. 
• Het in het coalitieakkoord geïntroduceerde sportstimuleringsfonds ad. € 250.000 te 

besteden aan een extra impuls voor sport in het sociaal domein, breedtesport, 
verenigingsondersteuning, ouderensport, topsport en talentontwikkeling en 
(top)sportevenementen. 

• De kosten ad. € 250.000 van het sportstimuleringsfonds te dekken vanuit de stelpost 
Sport & Veiligheid. 

3. Beoogd resultaat 
Met dit besluit wil het college de volgende doelstellingen behalen: 

Alle Haarlemmers kunnen sporten en bewegen in de buurt. 
Sportverenigingen nemen actief deel aan ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Sterkere sportverenigingen, door middel van cursus- en workshopaanbod, 
ondersteuning bij leden- en vrijwilligerswerving enz. 
Aanwezigheid van goede (top)sportinfrastructuur (onderwijs, advies). 
Faciliteren van (top)sportevenementen. 

4. Argumenten 

Het besluit is een uitwerking van het coalitieakkoord en de programmabegroting en stelt 
kaders voor het sportbeleid in de periode 2015-2019. 
In het coalitieakkoord en de programmabegroting zijn nieuwe doelen gesteld omtrent 
sportbeleid. Het gaat hier specifiek over programma 1, Maatschappelijke Participatie 1.1.3 en 
1.1.4 (Haarlemmers sporten of bewegen regelmatig en Sportverenigingen blijven vitaal). 
Belangrijk is dat sport meer wordt gebruikt als middel binnen het sociaal domein. Dit is een 
aanvulling ten opzichte van het huidige beleid. In deze agenda worden voorstellen gedaan om 
sport in te zetten op de domeinen werk en inkomen, maatschappelijke en sociale participatie, 
opvoeden en opgroeien, fysieke en geestelijke gezondheid, veiligheid en vrijwillige inzet. 



De agenda voor de sport is tot stand gekomen in overleg met de (sport) organisaties in de 
stad en de sportverenigingen. 
In het proces van de totstandkoming van de Agenda voor de Sport is continu overleg geweest 
over het te ontwikkelen beleid. Intern met de betreffende beleidsafdelingen. Extern met de 
klankbordgroep buitensport, het platform topsport, de regenboogpartners en een werkgroep 
sport in het sociaal domein. Er is input gevraagd via social media. 
Het concept is gepresenteerd aan alle sportverenigingen tijdens het jaarlijks 
sportbestuurdersoverleg van januari 2015. 

5. Risico's en kanttekeningen 

6. Uitvoering 
Bijgevoegd bij de Agenda voor de Sport is een uitvoeringsplan. Dit plan geeft aan welke 
speerpunten voortkomen uit deze agenda voor de komende vier jaar. Hieraan wordt gefaseerd 
de komende vier jaar gewerkt. Na twee jaar volgt een evaluatie. 

7. Bijlagen 
- Bijlage 1: Agenda voor de Sport 2015-2019, 'Samen Bewegen' 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 
Het college stelt de raad voor: 

• De Agenda voor de Sport 2015-2019, ' Samen Bewegen' vast te stellen. 
• Het in het coalitieakkoord geïntroduceerde sportstimuleringsfonds ad. € 250.000 te 

besteden aan een extra impuls voor sport in het sociaal domein, 
verenigingsondersteuning, ouderensport, topsport en talentontwikkeling en 
(top)sportevenementen. 

• De kosten ad. € 250.000 van het sportstimuleringsfonds te dekken vanuit de stelpost 
Sport & Veiligheid. 
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