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Geachte raadscommissie MO 

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 26 november 2012 is het voorstel met betrekking tot 
het vaststellen van de kadernota sportbeleid 2013-2016 besproken. De commissie heeft in meerderheid 
aangegeven het voorstel niet rijp te vinden voor besluitvorming in de raad, en de wethouder verzocht het 
voorstel aan te passen naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. De wethouder heeft daarop aan de 
commissieleden verzocht schriftelijk aan te geven op welke onderdelen de kadernota sportbeleid 2013¬
2016 aangepast/gewijzigd of opnieuw besproken dient te worden. Hieronder volgt de beantwoording van 
de raadscommissie vragen. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van de raadscommissie 
is het naar ons idee niet nodig om de kadernota sportbeleid 2013 - 2016 aan te passen. 

uw gegevens 
brief van : 
kenmerk : 

VRAGEN CDA (n.a.v. de brief van de Rugbyclub RCDH) 
1. Op wat voor wijze zijn sportverenigingen betrokken bij de totstandkoming van deze nota? 
2. Waarom wordt er gekozen voor Sport en Bewegen in de buurt? 
3. Wat is nu de gewenste rol van Sportservice Den Helder? 
4. Subsidieregeling voor sportverenigingen is niet nodig. 
5. Heeft het zin om in algemene termen te schrijven over vrijwilligerswerk? 
6. Hoe wordt topsport gefaciliteerd? 
7. Waarom zijn de huren voor de sportvelden zijn verhoogd? 
8. Waarom wordt er niets gedaan aan de recreatieve routes in de gemeente? 

ANTWOORDEN 
1 De nieuwe kadernota is voorgelegd aan een tweetal focusgroepen. Met deze focusgroepen zijn 
een aantal stellingen over sport besproken in groepsverband. Resultaten voortkomend uit de focusgroepen 
zijn opgenomen in de kadernota. Daarnaast is er driemaal met de Sportfederatie Den Helder en tweemaal 
met Sportservice Den Helder gesproken over de concept kadernota. 
Volgens het college is bovenstaande aanpak van gezamenlijk nadenken, opstellen en toetsen van een 
nota afdoende geweest om tot een gedragen nota te komen. In de focusgroepen waren de volgende 
sportorganisaties vertegenwoordigd: 

Focusgroep 1 op 31 januari 2012 
Phoenix Kanovereniging 
Zelfstandig (top)sport adviesbureau 
Duikvereniging Aquanauten 
Dansschool Rik Niks 
Sportservice Den Helder 
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Focusgroep 2 op 2 februari 2012 
Sportschool Classic Gym 
Feeling for Fitness 
Helder events en Klimvallei 
Atletiekvereniging s.v. Sportlust 
Omnivereniging Zeemacht 

2 In de kadernota wordt juist wel terecht verwezen naar landelijk sport- en gezondheidsbeleid. 
Tenslotte kan de gemeente door landelijke subsidies aan te vragen sporten en bewegen op een hoger 
niveau tillen in Den Helder, juist in tijden van bezuinigingen. 
Sportverenigingen zijn in Den Helder soms wel en soms niet wijkgericht. Volgens het college is het van 
belang om sportverenigingen in de wijk beter te positioneren. Het is voor een inwoner aantrekkelijker om 
(meer) te bewegen als er in de buurt voldoende beweegmogelijkheden zijn. Dit uitgangspunt is in lijn met 
het nieuwe landelijke beleidskader Sport, ministerie VWS, 2011. 

3 Wij zijn het met RCDH eens dat de verenigingsondersteuning inderdaad geen toegevoegde 
waarde heeft bij Sportservice. Sportservice is daarentegen de afgelopen 10 jaren wel een zeer sterke en 
belangrijke partner geweest in het faciliteren van basisscholen door middel van een bewegingsconsulent 
(gymleraar). Wellicht dat RCDH niet wil samenwerken met Sportservice én de sportbond, andere Helderse 
verenigingen werken overigens juist wel samen met Sportservice en de eigen sportbond. 

4 RCDH is één van de weinige sportverenigingen die geen subsidie wenst te ontvangen van de 
gemeente. De subsidieregeling schrijft voor dat subsidie aangewend moet worden voor de accommodatie, 
kadertrainingen en activiteiten voor speciale doelgroepen. Het argument van RCDH dat de 
subsidieregeling een compensatie vormt voor de verhoogde huur is dus grotendeels onjuist. 

5 Het vrijwilligerswerk verandert in Nederland. De ouderwetse vrijwHIigersmentaliteit van lange 
periodes hetzelfde vrijwilligerswerk doen wordt vooral door de oudere groep vrijwilligers gedaan. De 
gemeente wil ook aansluiten bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, waarbij bijvoorbeeld door vrijwilligers 
een evenement wordt georganiseerd binnen een bepaalde periode; vrijwilligerswerk op projectbasis. 

6 De gemeente wil onderzoeken of samen met sportbonden topsport kan worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd. Het is goed mogelijk dat de gemeente in haar gemeentelijke gymzalen de faciliteiten 
beschikbaar stelt aan topsporters die vervolgens weer technisch door de sportbond worden ondersteund. 
Zodoende ontstaat een win-win situatie, zonder dat de gemeente daadwerkelijk subsidie verstrekt aan 
individuele topsporters. Het ontwikkelen van talent wordt ten volle ondersteund door de gemeente middels 
de subsidieregeling. Vanuit deze subsidie kan een vereniging haar vrijwilligers beter opleiden, zodat 
talenten in de vereniging eerder herkend worden. 

7 Het college is het niet eens met RCDH dat de nieuwe huren ondraaglijk zijn. De huur is 15% van 
de totale onderhouds- en investeringskosten op jaarbasis. Natuurlijk is het wel zo dat als een vereniging 
minder dan 100 leden heeft en een relatief groot oppervlakte aan speelveld nodig heeft, de prijs per lid 
voor het beoefenen van deze sport hoger wordt. 
Daarop aansluitend is het goed om te constateren dat in de gemeente reguliere sportverenigingen zich 
omvormen tot omnisportverenigingen. Dit zijn verenigingen die meerdere sporten aanbieden binnen één 
vereniging. Zodoende kan een sporter meer kiezen en kan de vereniging de kosten van bijvoorbeeld de 
huur van velden over meer leden verdelen. 
RCDH schrijft dat ...evenais Watervogels dus het vetdvoetbal moet opgeven, deels vanwege de veel te 
hoge veldhuur". Dit is onjuist. SV Watervogels heeft als één van de eerste sportverenigingen een nieuwe 
huurovereenkomst getekend en dat geeft aan dat de vereniging géén probleem had met de nieuwe 
huursom van de velden. 
De teloorgang van het voetbalevenement Den Helder Maritiem is jammer. Dit heeft echter niets te maken 
met het gemeentelijk sportbeleid. Als voorbeeld, werden ieder jaar voorafgaand aan dit evenement, voor 
voetballiefhebbers, de voetbalvelden opnieuw geverticuteerd en gemaaid. Helaas voor dit evenement zijn 
de grotere profvoetbalclubs niet meer genegen af te reizen naar Den Helder omdat het niet in het 
voorbereidingsschema past van deze profvoetbalclubs. Den Helder Maritiem gaat gelukkig succesvol 
verder met het ondersteunen van andere sporten, onder andere tafeltennis op internationaal niveau. 

8 We zijn het eens met RCDH dat de kanoroute een prachtige aanwinst is voor de gemeente en de 
regio. Het komende jaar worden 10 aanlegsteigers gebouwd, zodat deze route nog meer wordt gebruikt. 
Met betrekking tot de samenwerking met Landschap Noord-Holland is de projectsubsidie van de provincie 
Noord-Holland voor het opknappen van schelpenpaden en ruiterroutes in de Noordduinen en Helderse 
Vallei een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen deze partijen. Sporten in de buitenruimte heeft 
zeker prioriteit en daarom gaat de gemeente ook de komende jaren constructief om tafel met Landschap 
Noord-Holland om natuurliefhebbers én sporters de ruimte te geven. 
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VRAGEN STADSPARTIJ DEN HELDER 
1 Wat is er uit het onderzoek binnensportaccommodaties van Sportservice Den Helder 

voorgekomen? 
2 Hoe worden de WMO gelden ingezet? 
3 Hoe ziet de wethouder de verregaande regionale samenwerking die in de sportnota beschreven 

staat? 

4 Schelpenpaden verbeteren of dichtgooien? 

ANTWOORDEN 
1 Het deelonderzoek "Binnensportaccommodaties in Nieuw Den Helder" heeft zich toegespitst op de 
binnensportaccommodaties die zich bevinden in de wijk Nieuw Den Helder. 
In deze wijk zijn op dit moment 3 sporthallen waar één sporthal volstaat; 
In deze wijk zijn op dit moment voldoende gymzalen; 
in deze wijk zijn 3 sportzalen, Marsdiepstraat, IJsselmeerstraat en de Draaikolk, waarvan de bezetting laag 
is. 
Om ervoor te zorgen dat de binnensportaccommodaties meer gebruikt worden moet volgens de 
onderzoekers nagedacht worden over: het aanboren van nieuwe doelgroepen en nieuwe diensten 
aanbieden in de binnensportaccommodaties. Om een totaal beeld te krijgen van de spreiding en dichtheid 
van binnensportaccommodaties in de gehele gemeente wil het college dat het deelonderzoek in Nieuw 
Den Helder ook wordt uitgevoerd in de andere Helderse wijken. Dit onderzoek binnensportaccommodaties 
binnen alle Helderse wijken is opgenomen in de kadernota sportbeleid om in 2013 mee van start te gaan. 
2 In 2010 is tijdens de behandeling van het zogeheten Heiderse sportbesiuit (1 februari 2010, 
RB10.0005) door uw raad besloten om vanuit het WMO budget € 45.000, - structureel toe te voegen aan 
de subsidieregeling "Subsidieverlening aan sportverenigingen". In de subsidieregeling is opgenomen dat 
een vereniging subsidiepunten ontvangt voor het aantal leden onder de 23 jaar of boven de 60 jaar. 
Vervolgens is in de subsidieregeling opgenomen dat een sportvereniging een gedeelte van de ontvangen 
subsidie moet besteden aan activiteiten voor speciale doelgroepen. 

3 De kennis en kunde van omliggende gemeenten op het gebied van sport- en beweegbeieid 
kunnen van waarde zijn voor de gemeente Den Helder. En dat geldt andersom ook voor de omliggende 
gemeenten. Een voorbeeld is het tarieven- en subsidiesysteem van de gemeente Den Helder. Het is zeer 
goed mogelijk dat dit systeem wordt uitgelegd en voorgelegd aan omliggende gemeenten die ook aan de 
slag willen gaan met een dergelijk systeem. 

4 In de RIB Nr. RI12.0181 (2013) wordt antwoord gegeven op de toegankelijkheid van het 
duingebied voor onder andere wandelaars. De RIB is toegevoegd aan de documenten. 

VRAGEN GROENLINKS 
1. Dit nieuwe beleid is gebaseerd op "de Sportmonitor 2009". Graag deze monitor toevoegen, zodat 

duidelijk is waarom voor dit beleid gekozen wordt. 
2. Deze nota richt zich wei erg op sporten in de eigen wijk en wijkverenigingen, terwijl de gemeente 

streeft naar fusies van verenigingen. Dit is in strijd met elkaar. Daarbij denkt Groenlinks dat het 
niet realistisch is om voor 'wijkverenigingen' te gaan. 

3. Sportservice doet in 2012 een onderzoek (deelonderzoek "Binnensportaccommodaties in Nieuw 
Den Helder". Groenlinks wil graag de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij deze Sportnota. 
De gemeenteraad stelt nu een sportnota vast tot 2016. 

4. Er wordt weinig gebruik gemaakt van "het sportloket". Als reden wordt opgegeven dat er niet goed 
is afgestemd op wat de moderne sporter en sportvereniging nodig heeft. Is behoefte aan sportloket 
wel eens onderzocht? Wat wordt er aan de afstemming gedaan om wel aan de behoefte te 
voldoen? 

5. Zoals het vrijwilligerswerk in deze nota beschreven is, past het niet bij het vrijwilligerswerk bij 
sportverenigingen. Meestal zijn de vrijwilligers bij deze verenigingen ouders van sportende 
kinderen of senioren die zich inzetten voor de jeugd. 

6. Groenlinks vraagt zich af of de volgende onderwerpen wel thuis horen in een sportnota: 
- Citymarketing 
- Strand en blauwe vlaggen 
- Huisduinen/Ford Kijkduin en Willemsoord 
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ANTWOORDEN 
1 Het nieuwe beleid is onder andere gebaseerd op de sportmonitor 2009. Deze sportmonitor 2009 is 
toegevoegd aan de documenten. U kunt deze monitor ook vinden op de gemeentelijke website; 
www.denhelder.nl/index.php?menu_jd=538 

2 De kadernota heeft voor ogen dat een sterke sportvereniging een gewenst sportaanbod kan 
aanbieden in de wijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat kleine sportverenigingen nadenken om samen te gaan 
met sportverenigingen die bijvoorbeeld in dezelfde buurt / wijk actief zijn. Door te fuseren krijgen we 
financieel en organisatorisch sterkere sportverenigingen in de wijk. Natuurlijk heeft een sportvereniging 
ook een bereik buiten de wijk en kan heel goed ook andere wijken bedienen, of over gemeentegrenzen 
heen leden werven. 

3 Het deelonderzoek 'Binnensportaccommodaties' heeft zich toegespitst op de binnensport-
accommodaties die zich bevinden in de wijk Nieuw Den Helder. 
In deze wijk zijn op dit moment 3 sporthallen waar één sporthal voistaat; 
In deze wijk zijn op dit moment voldoende gymzalen; 
In deze wijk zijn 3 sportzalen, Marsdiepstraat, IJsselmeerstraat en de Draaikolk, waarvan de bezetting laag 
is. 
Om ervoor te zorgen dat de binnensportaccommodaties meer gebruikt worden moet volgens de 
onderzoekers nagedacht worden over: het aanboren van nieuwe doelgroepen en nieuwe diensten 
aanbieden in de binnensportaccommodaties. Om een totaal beeld te krijgen van de spreiding en dichtheid 
van binnensportaccommodaties in de gehele gemeente wil het college dat het deelonderzoek in Nieuw 
Den Helder ook wordt uitgevoerd in de andere Helderse wijken. Dit onderzoek binnensportaccommodaties 
binnen alle Helderse wijken is opgenomen in de kadernota sportbeleid om in 2013 mee van start te gaan. 

4 De behoefte aan het sportloket is onderzocht in de sportmonitor 2009.ln de monitor is naar voren 
gekomen dat bewoners het sportloket wenselijk vinden mits deze beter aansluit op de steeds 
veranderende sportvraag. In de nieuwe subsidieovereenkomst tussen de gemeente en sportservice Den 
Helder wordt dit meegenomen in de afspraken. Het sportloket bestaat uit de volgende onderdelen: 

« Verbinden van sportorganisaties, zodat sportevenementen worden georganiseerd; 
o Landelijke subsidiemogelijkheden worden actief gezocht en aangeschreven; 
o www.sportservicedenhelder.nl website wordt onderhouden; 
© Participatie van inwoners door sportvragen te behandelen en indien nodig door te verwijzen. 

5 Het college is van mening dat de nieuwe manier van vrijwilligerswerk doen juist past bij de 
sportverenigingen en dat dit zelfs een randvoorwaarde is om de sportverenigingen in Den Heider sterk te 
houden en op de toekomst voorbereid te laten zijn. Sportverenigingen hebben steeds meer leden die 
graag een afgebakende taak of korte projectklus willen doen. Bijvoorbeeld een evenement of activiteit 
organiseren. Daarnaast is het natuurlijk nog steeds van belang dat met name oudere vrijwilligers binnen de 
sportvereniging hun werk kunnen bfijven doen. Het is van belang dat huidige vrijwilligers behouden worden 
én nieuwe vrijwilligers ondersteund worden om zodoende sterke sportverenigingen te ontwikkelen in Den 
Helder. 

6 Het college heeft in de kadernota sportbeleid een kader geschetst waarbinnen sport en bewegen 
optimaal kan worden beleefd. Sport is niet meer een doel op zich. Het is een doel én middel geworden. De 
Gemeente Den Helder heeft vanwege de omringende zeeën een unieke ligging, waarin met name 
watersport en beachsporten een unieke plek behoren te krijgen. Dit zogenaamde profiel wil het college ook 
tot uitdrukking brengen in het profiel, de marketing en het gezicht van deze sportieve en gezonde 
gemeente. Sportieve evenementen zijn van groot belang voor het optimaal gebruik maken van het 
gezonde en sportieve imago van Den Helder. Op het strand van Huisduinen, de Helderse zeedijk en op 
Willemsoord worden geweldige sportevenementen georganiseerd. Er is in de kadernota samenhang 
gevonden en beschreven tussen het gezonde imago wat de gemeente van nature uitstraalt en de 
sportieve mogelijkheden die at gepakt worden. 
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VRAAG PRINS VOOR BEHOORLIJK BESTUUR 
Graag een budgettair meerjarenkader in de nota opnemen. 

ANTWOORD 
Financiële middelen die jaarlijks op de begroting staan worden de komende jaren gecontinueerd. Er is dus 
geen sprake van nieuwe financiële consequenties. De benoemde uitvoeringsplannen (o.a. onderzoek 
binnensportaccommodaties in alle wijken) in de kadernota sportbeleid worden in 2013 apart voorgelegd 
aan het college en wanneer nodig aan de gemeenteraad. 
Het continueren van het Jeugdsportfonds is voor de gemeente het enige financiële aandachtspunt in de 
toekomst. De financiële middelen die vanuit de rijksoverheid in het fonds gestort zijn drogen 
hoogstwaarschijnlijk na 2014 op. De gemeente en ook het Jeugdsportfonds zelf, moeten dus vanaf 2015 
zelf op zoek gaan naar nieuwe financiële middelen om het Jeugdsportfonds in stand te houden. 
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