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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Voetbalvereniging HYS mag gebruik blijven maken van sportpark Reinaldapark 

 

Nummer 2019/467475 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Lems, M. 

Telefoonnummer 023-5114514 

Email mlems@haarlem.nl 

Kernboodschap  Sportpark Reinaldapark blijft beschikbaar voor voetbalvereniging HYS. In het 
bezuinigingsvoorstel voor sportaccommodaties uit 2015 is het opheffen van 
sportpark Reinaldapark opgenomen als bezuinigingsmaatregel. Deze 
bezuinigingsmaatregel is echter niet doorgevoerd. Naar aanleiding 
van de door de gemeenteraad ingediende motie ‘Right to Challenge: open voor 
alternatieven‘, gaf het college voetbalvereniging HYS de kans om tot 1 

januari 2020 gebruik te mogen blijven maken van het sportpark. Afgesproken is 

dat het sportpark Reinaldapark ook na 1 januari 2020 behouden blijft voor HYS, op 

het moment dat HYS binnen vier jaar groeit naar acht normteams (peildatum 1 

september 2019). HYS heeft voor het seizoen 2019 – 2020 tien seniorenteams en 

1 jeugdteam ingeschreven bij de KNVB en voldoet hiermee aan deze eis.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie samenleving. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Alternatief voorstel voor voetbalvereniging HYS en de Brug (2016/57135) 

in commissie samenleving 17 maart 2016.  

 

Besluit College  

d.d. 9 juli 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Sportpark Reinaldapark blijft per 1 januari 2020 beschikbaar voor 

voetbalvereniging HYS.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016057135-Scan-getekend-besluit-door-college.pdf
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1. Inleiding  

In het bezuinigingsvoorstel voor sportaccommodaties uit 2015 is het opheffen van sportpark 

Reinaldapark, opgenomen als bezuinigingsmaatregel. Voetbalvereniging HYS maakt gebruik van dit 

sportpark. Deze bezuinigingsmaatregel is echter niet doorgevoerd. Naar aanleiding van de door de 

gemeenteraad ingediende motie ‘Right to Challenge: open voor alternatieven (2015/521576 )‘, gaf 

het college voetbalvereniging HYS de kans om tot 1 januari 2020 gebruik te mogen blijven maken van 

het sportpark. Door middel van een collegebesluit is afgesproken dat het sportpark Reinaldapark ook 

na 1 januari 2020 behouden blijft voor HYS, op het moment dat HYS binnen vier jaar groeit naar acht 

normteams (peildatum 1 september 2019). Dit aantal normteams is passend bij het aantal velden 

waarover de vereniging beschikt en geeft een voldoende basis om financieel gezond te zijn en verder 

te kunnen groeien als vereniging. Daarnaast is de pilot ‘zelfwerkzaamheid’ doorgevoerd op het 

Sportpark Reinaldapark. Binnen deze pilot hebben HYS en SRO afspraken gemaakt over het uitvoeren 

van bepaalde werkzaamheden op het sportpark door HYS zelf (zelfwerkzaamheid). Voor deze 

werkzaamheden kreeg HYS dan een financiële tegemoetkoming (korting op de huur van de 

accommodatie) van SRO, waardoor de vereniging meer financiële ruimte zou krijgen om zich als 

vereniging verder te kunnen ontwikkelen. 
 

2. Besluitpunten college 

1. Sportpark Reinaldapark blijft per 1 januari 2020 beschikbaar voor voetbalvereniging HYS.  

 

3. Beoogd resultaat 

Voetbalvereniging HYS kan gebruik blijven maken van de sportaccommodatie Reinaldapark. Hierdoor 

blijft deze maatschappelijke voorziening in Haarlem Oost beschikbaar en kunnen inwoners van 

Haarlem op deze accommodatie blijven sporten en bewegen en elkaar ontmoeten.  

 

4. Argumenten 

4.1. Voetbalvereniging HYS voldoet aan het aantal gestelde normteams en heeft bestaansrecht: 

Het sportpark Reinaldapark zou beschikbaar blijven op het moment dat voetbalvereniging HYS op 

peildatum 1 september 2019 toegegroeid zou zijn naar acht normteams. Dit aantal normteams is 

passend bij het aantal velden waarover de vereniging beschikt en geeft een voldoende basis om 

financieel gezond te zijn en verder te kunnen groeien als vereniging. HYS heeft voor het seizoen 2019 

– 2020 tien seniorenteams en één jeugdteam ingeschreven bij de KNVB (voetbalbond) en voldoet 

hiermee ruim aan de eis van acht normteams.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016057135-1-Raadsinformatieformulier-1.pdf
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4.2 SportSupport ziet perspectief voor voetbalvereniging HYS: 

De verenigingsadviseurs van SportSupport hebben regelmatig contact gehad met voetbalvereniging 

HYS. Zij geven aan dat HYS een voldoende basis heeft (kader, leden en toekomstvisie) om zich verder 

te ontwikkelen als vereniging en een grotere maatschappelijke rol in stadsdeel Oost te kunnen 

vervullen. De belangrijkste bestuursfuncties zijn ingevuld en het bestuur heeft solide ideeën om zich 

verder te ontwikkelen als vereniging. Aandachtspunten zijn nog de zwakke financiële positie, het 

ontbreken van (voldoende) jeugdleden en trainers voor deze doelgroep en incidenten die plaats 

hebben gevonden op het gebied van sportiviteit en respect. Juist op deze onderdelen zal HYS zich de 

komende jaren gaan richten. 

 

4.3. Dit besluit past in het ingezet beleid binnen programma 1.1 Onderwijs en sport: 

Sportverenigingen dragen bij aan programma 1 ‘maatschappelijke participatie’ binnen het 

beleidsveld Onderwijs en Sport om zo veel mogelijk Haarlemmers nu en in de toekomst in de 

gelegenheid te stellen tot regelmatig te bewegen en te sporten (programmadoelstelling 1.1.3).  

 
4.4 Sportaccommodaties zijn een belangrijk onderdeel van de sociale basis van de stad: 
Sportaccommodaties zijn van essentieel belang voor het stimuleren van de sportparticipatie van de 

inwoners van Haarlem en het faciliteren van bewegingsonderwijs. Sport en bewegen bieden 

inwoners uit Haarlem mogelijkheden tot  zelfontplooiing,  een zinvolle vrijetijdsbesteding, een 

actieve deelname aan de samenleving en het bevorderen van gezondheid. Sportaccommodaties 

worden niet alleen gebruikt door de sportverenigingen, maar ook door het onderwijs en de kantine 

vervult vaak zelfs een bredere buurtfunctie. Sportaccommodaties zijn dan ook een belangrijk 

onderdeel van de sociale basis. In stadsdeel Oost zijn relatief weinig sportaccommodaties. Door dit 

besluit blijft een belangrijke voorziening in dit stadsdeel bestaan.  

4.5 Financiële gevolgen zijn gedekt: 

Bij de kadernota 2018 is het benodigd budget (€ 55.000 per jaar) voor beheer- en onderhoud van het 

sportpark Reinaldapark structureel beschikbaar gesteld vanaf 2020. Deze kosten zijn opgenomen in 

programma 1 Maatschappelijke participatie, beleidsveld Onderwijs en Sport.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
5.1 Pilot zelfwerkzaamheid heeft onvoldoende financiële ruimte opgeleverd: 

Omdat HYS onvoldoende leden (normteams) had, waren zij niet in staat de volledige huur van de 

accommodatie te betalen en hadden zij betalingsachterstanden bij SRO. Bij wijze van pilot heeft HYS 

als gebruiker van het sportpark afspraken gemaakt met SRO over het zelf uitvoeren van bepaalde 

werkzaamheden (zelfwerkzaamheid) op het sportpark voor de periode 1-1-2016 – 31-12-2019. Voor 

deze werkzaamheden zou HYS dan een financiële tegemoetkoming (korting op de huur van de 

accommodatie) krijgen van SRO, waardoor de vereniging meer financiële ruimte zou krijgen om zich 

als vereniging verder te kunnen ontwikkelen. Periodiek hebben SRO en HYS de voortgang besproken. 

Ondanks de goede wil van HYS, is in de praktijk gebleken dat zelfwerkzaamheid moeilijk uitvoerbaar 

is. Voor veel werkzaamheden is specifieke kennis van een professional nodig (SRO). De financiële 
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tegemoetkoming voor de zelfwerkzaamheid was hierdoor nihil. Afstemming tussen SRO en HYS over 

wat wel en niet mogelijk is aan werkzaamheden is wel naar tevredenheid verlopen.   
 
5.1 HYS heeft een matige financiële positie: 

HYS heeft vanuit het verleden betalingsachterstanden opgebouwd bij SRO, Cocensus en mogelijk 

andere instanties. De oude betalingsachterstand bij SRO is inmiddels weg gewerkt, maar vanaf het 

derde kwartaal 2018 is opnieuw een betalingsachterstand ontstaan. Bij Cocensus bestaat een 

betalingsachterstand voor de periode 2011 tot en met 2018. HYS is in gesprek met SRO en Cocensus 

voor een betalingsregeling. Voor het jaar 2019 – 2020 heeft HYS een positieve begroting. Op basis 

van het aantal leden (normteams) is ook een gezonde begroting mogelijk. Verwachting is echter dat 

als gevolg van de betalingsachterstanden (regeling) de financiële positie van HYS de komende drie 

jaar zeer matig blijft. 

 
5.2 Incidenten op het gebied van sportiviteit en respect: 

In het verleden en in de afgelopen jaren zijn tijdens wedstrijden van voetbalvereniging HYS 

verschillende incidenten (geweld/ verbaal) geweest. Deze incidenten worden door de KNVB 

bijgehouden. Als gevolg van het aantal tuchtzaken en incidenten, is de vereniging opgenomen in de 

‘aanpak risicoclubs‘ van de KNVB. De KNVB heeft een ondersteuningstraject ingezet  en helpt de 

vereniging bij het opstellen en implementeren van maatregelen om incidenten in de toekomst te 

voorkomen. Op het moment dat een vereniging niet meewerkt of er geen zicht is op verbetering, kan 

de KNVB uiteindelijk besluiten om een vereniging niet meer toe te laten tot de bond. De KNVB geeft 

aan dat het bestuur van HYS de problemen zeer serieus neemt en volledig openstaat voor de 

ondersteuning en het toezicht wat zij hebben gekregen van de KNVB. De eerste maatregelen om 

incidenten te voorkomen zijn ingevoerd en de eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. 

 

6. Uitvoering 

Het besluit dat sportpark Reinaldapark behouden blijft voor HYS wordt met de vereniging en de 

klankbordgroep buitensport gedeeld. Vanaf 2020 wordt structureel een budget van €55.000 aan de 

post beheer/onderhoud van SRO toegevoegd, voor het onderhoud van sportpark Reinaldapark.  

 

SRO, SportSupport en de KNVB blijven komend jaar nauw betrokken bij de vereniging en geven 

ondersteuning op verschillende gebieden. Het komende jaar zal elk kwartaal een gesprek plaats 

vinden tussen HYS, SRO, SportSupport en de gemeente. Hierin worden ontwikkelingen en de 

voortgang besproken, getoetst of de vereniging nog aan de voorwaarden voldoet en wordt de 

ondersteuningsbehoefte afgestemd.  

 

7. Bijlagen 

- 

 

 


