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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Functioneren 
contactpunt Sport en SNN 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 28 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Functioneren contactpunt Sport en 

het contactpunt SSN: 

 
1.Is het u bekend dat genoemde communicatie verre van optimaal verloopt? 
2.Zo nee, hoe omschrijft u dan de huidige situatie en waarom denkt u dat genoemde 
organisaties dat wel als problematisch ervaren?  
3.Zo ja, wat denkt u op korte termijn te kunnen doen om een einde te maken aan 
   deze vervelende situatie? 
 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

1. Wij herkennen uw opmerking niet. Er is frequent contact met vaste contactpersonen. In het 

contact met de sportverenigingen heeft afgelopen twee jaar geen personeelswisseling 

plaatsgevonden. Door vertrek van de beleidsadviseur Toerisme is er sinds 1 december 2017 

een vacature die opnieuw wordt ingevuld. 

2. Over het onderhoud/gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen is er goed contact 

tussen de sportverenigingen en de gemeente. Wij hebben geen recente klachten ontvangen 

over niet beantwoorde mails, telefoonberichten of brieven. Wanneer een dergelijk geval u 

bekend is, vernemen wij het graag. 

Daarnaast hebben we periodiek overleg met de Sportfederatie, die de verenigingen 

vertegenwoordigt. In dat overleg staat het sportbeleid centraal. Zo hebben wij in het laatste 

overleg in juli gesproken over de ontwikkelingen op sportpark De Linie, over de sportprijzen, 

over mogelijkheden van het Ondernemersfonds voor sportverenigingen etc. 

Het overleg met stichting Strandexploitatie Noordkop is dit jaar intensief gevoerd, mede als 

voorbereiding op de meerjarige BCF-afspraak in het verlengde van het vastgestelde 

beleidskader Toerisme. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 9 januari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


