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Onderwerp: Vragen D66 inzake de inzet van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen

Geachte heer Zwemmer,
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1. Welke maatregelen worden nu genomen afzijn reeds genomen om de verbinding tussen sport en 
beweging en zorg en welzijn te maken en om de maatschappelijke functie van sportverenigingen te 
versterken ?

Antwoord:
Op dit moment wordt samen met de uitvoeringsorganisatie Sportsupport Kennemerland een plan 
geschreven voor de inzet van de clubkadercoaches. Het college zal de raad jaarlijks informeren via het

2. Hoe staat het met de concrete inzet van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen? En op 
welke termijn wordt de raad hierover geïnformeerd.

Op 27 september 2022 heeft u vragen gesteld ex art. 32 RvO inzake de inzet van clubkadercoaches 
op Haarlemse sportverenigingen.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

Antwoord:
Sportsupport Kennemerland zet buurtsportcoaches en verenigingsadviseurs in die de verbinding met 
zorg en welzijn als hoofdtaak hebben. Zo zijn er wandelgroepen voor diabetici opgezet vanuit een 
samenwerking van Sportsupport en de eerstelijnszorg. De verenigingsadviseurs ondersteunen de 
sportverenigingen daarnaast in het versterken van hun maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van sportcongressen, thema avonden en individuele begeleiding. Vanuit het Haarlems 
Sportakkoord en de gemeentelijke subsidie breedtesport ontstaan daarnaast aanvullende activiteiten 
op het raakvlak van sport en het sociaal domein. Ook op beleidsniveau wordt integraal gewerkt aan 
dit thema. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting op de thema's gezondheid (JOGG-aanpak) en 
minimabeleid (Sportfonds).
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jaarverslag van de gemeente Haarlem (zie het antwoord bij vraag 5 voor verdere toelichting).

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris.

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen
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Antwoord:
De inzet van de clubkadercoaches is onderdeel van het uitvoeringsplan van Sportsupport 
Kennemerland. Vooraf worden met deze partij afspraken gemaakt over de te behalen doelen. 
Sportsupport rapporteert via hun jaarverslag over de voortgang en het succes van de inzet van de 
clubkadercoaches. In het jaarverslag van de gemeente Haarlem wordt aandacht besteed aan deze 
resultaten.

3. Een clubkadercoach zou ondersteuning kunnen bieden bij twee of drie verenigingen voor een 
periode van ongeveer 6 tot 9 maanden, zodat de club de werkzaamheden daarna zelfstandig kan 
oppakken. Heeft het college reeds inmiddels inzichtelijk waar clubkadercoaches het beste kunnen 
worden ingezet?

Antwoord:
Ja. Het college is van mening dat de kennis en ervaring van zowel Sportsupport Kennemerland als van 
Sportdaad zeer waardevol is bij de uitrol van clubkadercoaches.

5. Kan het college de raad periodiek informeren over de inzet van clubkadercoaches? En kan het 
college daarbij ook aangeven wanneer de inzet volgens hen succesvol is geweest?

4. Maakt het college bij de uitrol van clubkadercoaches op Haarlemse sportverenigingen ook gebruik 
van de kennis en ervaring van Sportsupport Kennemerland en de Haarlemse verenigingen die de 
krachten hebben gebundeld in de groep Sportdaad? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord:
Nee, nog niet. Het college werkt dit momenteel samen met o.a. Sportsupport Kennemerland verder 
uit.

de burgemeester.


