
               

      

   Alle logo’s? 

 

 

Motie: Aan het niet ondertekenen van de Verklaring gelijke behandeling in de    
             sport verbindt de gemeenteraad vanaf 1 januari 2019 consequenties 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 7 juni 2018 om het 
coalitieprogramma 2018-2022 te bespreken, besluit aan het programma toe te voegen 
dat vanaf 1 januari 2019 alle sportclubs de Verklaring gelijke behandeling in de sport 
ondertekend dienen te hebben om voor gemeentelijke steun in welke vorm ook in 
aanmerking te blijven komen. 
 
 
Het coalitie programma geeft aan dat sporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid 
voor jong en oud. De sportverenigingen hebben daarnaast een belangrijke sociale en 
maatschappelijke rol. Met een groeiende stad ambieert het coalitieprogramma ook de 
mogelijkheden om te sporten mee laten groeien en om daarom te investeren in het 
verbeteren en uitbreiden van binnen- en buitensportaccommodaties. 
 
 
Anno 2018 kan het echter niet meer zo zijn dat de gemeenteraad in een voortdurend 
streven om aan te geven dat alle mensen respectvol en gelijkwaardig behandeld dienen te 
worden en discriminatie op welke grond dan ook verworpen wordt, en diversiteit, 
waaronder seksuele diversiteit, een gegeven is, besproken dient te worden binnen 
sportclubs, maar op geen enkele manier tot ongelijke behandeling kan leiden, 
geconfronteerd wordt met sportclubs die menen de Verklaring gelijke behandeling in de 
sport niet te kunnen ondertekenen en de gemeente daarmee toch een inhoudelijke en/of 
financiële relatie blijft onderhouden. 
 
 
De gemeenteraad van Haarlem ziet dit als een waardevolle toevoeging aan het 
coalitieprogramma en verzoekt het college het besluit van de raad, waar nodig, verder uit te 
werken en tijdig kenbaar te maken aan de sportclubs die de Verklaring gelijke behandeling in 
de sport nog niet hebben ondertekend. 
Ook verzoekt de raad het college om maatregelen te benoemen in het geval sportclubs wel 
ondertekenen, maar feitelijk niet overgaan tot implementatie van de Verklaring 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  



  
 


