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Registratienummer: 

 

RVO16.0005 Portefeuillehouder: F.F. van der Paard 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Het Sportbesluit (ID16.00274)  Evaluatie (rapportage en presentatie zoals 

behandeld in cie. MO 24 augustus 2015 

ID16.00272 en ID16.00273) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.C. Kooy 

(0223) 67 8834 

c.kooy@denhelder.nl 

Onderwerp:  Evaluatie Sportbesluit 

 

Gevraagd besluit: 

1. ‘het Sportbesluit’ Tarieven en subsidies sportverenigingen en onderhoud buitensportaccommodaties 
(RB10.0005) zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2010 voort te zetten tot 2021; 

2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de (deel-) subsidieverordening in 

overeenstemming te brengen met uitkomsten op basis van de evaluatie sportbesluit (juli 2015) en 

daarvoor uiterlijk in april 2016 een voorstel aan de raad te doen. 

 

Publiekssamenvatting 

In 2010 is afgesproken na vijf jaar een evaluatie te houden onder sportverenigingen die gebruik maken van 

subsidie en/of gemeentelijke sportaccommodaties; het zogenaamde Sportbesluit. In de commissie 

Maatschappelijke ontwikkeling van 24 augustus 2015 zijn de resultaten van de evaluatie (een enquête onder 

sportverenigingen) gepresenteerd. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is gebleken dat verenigingen 

tevreden zijn over het Sportbesluit systeem. Ze hebben wel aangegeven dat de deelsubsidieverordening 

"Subsidieverlening aan sportverenigingen" aanpassing behoeft. 

Tijdens de evaluatiebijeenkomst met sportverenigingen op 8 oktober 2015 is door de aanwezige 

clubbestuurders wederom aangegeven dat het huidige Sportbesluit, het systeem van huurtarieven en 

sportsubsidies prima functioneert en ook voor de toekomst geborgd moet blijven.  

Daarom wordt het huidige Sportbesluit gecontinueerd voor de komende 5 jaar. En na 5 jaar wederom een 

evaluatie uitvoeren om na te gaan of het Sportbesluit aanpassing behoeft. 

 

Inleiding  

Het Sportbesluit heeft er mede voor gezorgd dat bijna alle sportverenigingen in Den Helder financieel gezonder 

zijn geworden of in ieder geval gezond zijn gebleven. Dankzij de subsidieverordening van de gemeente hebben 

alle verenigingen de kans subsidie aan te vragen. Daarnaast zijn ze bijna allemaal tevreden over de 

gemeentelijke sportaccommodaties waarvan zij gebruik maken. De gemeente heeft er de afgelopen jaren dan 

ook voor gezorgd dat de kwaliteit daarvan vooruit is gegaan. 

De meeste sportclubs; volleybal, turnen, zwemmen, biljarten, voetbal, tennis, tafeltennis, atletiek, zaalhockey, 

karate, judo, paardensport, basketbal, bowling, handbal of wielrennen werkten mee aan het verzoek van de 

gemeente om deel te nemen aan de evaluatie.  

 

Naar aanleiding van de evaluatie onder sportverenigingen is gebleken dat het Helders Sportbesluit met succes 

de volgende resultaten heeft behaald:  Geld eerlijker verdelen onder de sportverenigingen;  Sportparken renoveren en een aantal grote nieuwe investeringen doen;  Stimuleren dat de jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsgroepen gaan sporten. 

Daarom wordt voorgesteld het huidige Sportbesluit continueren voor de komende 5 jaar. En na 5 jaar wederom 

een evaluatie uitvoeren om na te gaan of het Sportbesluit aanpassing behoeft. 

 

We hebben op 8 oktober 2015 met dezelfde sportverenigingen die aan de enquête hebben deelgenomen om 

tafel gezeten om de onderzoeksresultaten te bespreken en na te gaan welke kansen en mogelijkheden er zijn 

om het Sportbesluit te versterken. 

De clubs hebben tijdens deze avond wederom aangegeven dat het huidige Sportbesluit en de daaraan 

gekoppelde subsidieverordening prima functioneert, ook voor de toekomst.  

 

 

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 3 

Deelsubsidieverordening 

De verenigingen hebben allen aangegeven dat de term ‘achterstandsdoelgroep’ die in de 

deelsubsidieverordening gebruikt wordt vervangen moet worden met de term ‘bijzondere groep’. Deze wijziging 

wordt overgenomen en doorgevoerd in de tekst van de verordening. 

Er moeten daarnaast nog een aantal juridische wijzigingen doorgevoerd worden in de verordening. Mede 

hierdoor wordt de procedure om subsidie aan te vragen vereenvoudigd. 
Na het raadsbesluit om het Sportbesluit te continueren zal de aangepaste deelsubsidieverordening in het 
tweede kwartaal van 2016 aan u aangeboden worden. 

 

De verenigingen zien graag dat er een nieuwsbrief van de gemeente en de Sportfederatie wordt uitgebracht 

waarin eenvoudig en met voorbeelden wordt uitgelegd wat er bijvoorbeeld wordt bedoeld met het besteden van 

de subsidie voor “het ontwikkelen van kader”. Nu denken de clubs dat het gaat om technisch kader, maar in 

feite is dit voor een bredere groep. 

Naast de inhoudelijke behandeling van de deelsubsidieverordening tijdens de bijeenkomst op 8 oktober 

kwamen in het verlengde daarvan nog een aantal andere onderwerpen aan bod waar de verenigingen belang 

aan hechten. 

 

Thema-avond “Activiteiten voor bijzondere doelgroepen” 
Sportclubs geven aan dat ze graag om tafel gaan met bijvoorbeeld het COA, de voedselbank, de Wering en 

Parlan en aan die professionals voor te leggen wat voor soort activiteiten voor bijzondere doelgroepen kunnen 

aanslaan. De afgelopen jaren organiseerden verenigingen activiteiten, waar helaas geen animo voor was. 

 

Werkconferentie “Zorg- en sportsector verbinden” 
Middels een werkconferentie kunnen sportsector en zorgsector met elkaar in contact komen over de vraag “Hoe 

bereik je mensen die nu geïsoleerd thuis zitten”? Wat is bijvoorbeeld de rol voor het sociaal wijkteam.  

 

Binnensportaccommodaties exploiteren  

Voor de binnensportverenigingen geldt dat zij nog zaalruimte beschikbaar hebben om te verhuren. Voor 

organisaties die zaalruimte willen huren is het echter lastig om erachter te komen waar nog zaalruimte 

beschikbaar is, tegen welk tarief en met welke mogelijkheden. Dit komt o.a. door de versnippering van het 

eigendom van binnensportaccommodaties in Den Helder. Er wordt onderzocht daarom of er bijvoorbeeld een 

website opgezet kan worden, waarop deze informatie wordt gebundeld (zaalroosters) voor alle accommodaties 

in Den Helder. 

 

Vrijwilligers ondersteunen 

Er wordt onderzocht hoe verenigingen beter geholpen kunnen worden om meer vrijwilligers te werven of op een 

andere manier vrijwilligers kunnen inzetten voor de vereniging.  

 

Ouderensportpas 

Kan er een ouderensportpas komen? Laat ouderen kennismaken met diverse sporten waardoor ze meer 

aanleiding hebben om gezond te blijven leven en minder snel (uitgebreide) zorg nodig hebben. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Door het continueren van het Sportbesluit blijven Helderse sportverenigingen aanspraak maken op de 

deelsubsidieverordening. Hierdoor kunnen verenigingen zichzelf versterken en een belangrijke rol spelen 

binnen de wijk. Tenslotte wil de gemeente sterke wijksportverenigingen faciliteren. Dit wordt ook gedaan door 

het huurtarieven systeem onderdeel van het sportbesluit, te handhaven. De betaalde huur wordt ingezet om de 

noodzakelijke investeringen in de velden of baan te realiseren. Hierdoor blijven de Helderse sportparken in 

optimale conditio, zodat er vellig en veel gesport kan worden. Tenslotte heeft Den Helder kwalitatieve 

accommodaties nodig en verenigingen waar optimaal gesport kan worden zodat inwoners gezond en met 

plezier kunnen leven in Den Helder. 

 

Kader 

Sportbesluit 

Deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen” 
 

Argumenten 

Door het continueren van het Sportbesluit kunnen verenigingen subsidie aanvragen om vrijwilligers te 

ondersteunen middels trainingen of cursus, organiseren van activiteiten voor bijzonder doelgroepen zodat meer 

inwoners van Den Helder gaan bewegen en als laatste kan de subsidie besteed worden aan het verven of 

renoveren van de accommodatie. Hierdoor blijven er sterke sportverenigingen in de Helderse wijken. 

 

Sportverenigingen betalen huur voor velden en banen die zij gebruiken. Deze huur dekt voor een gedeelte de 

invetseringen en het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Hierdoor wordt de kwaliteit van de 

sportaccommodaties geborgd.   
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Maatschappelijk draagvlak 

De sportverenigingen in Den Helder staan achter het continueren van het Sportbesluit. Het voorstel is 

referendabel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Er wordt een persbericht verstuurd zodra het raadsbesluit genomen is. 

 

Realisatie 

Na het raadsbesluit blijft de situatie van het aanvragen en beschikken van subsidie voortgezet worden en blijft 

de gemeente huur incasseren om daarmee middels een meerjarenplanning investeringen en onderhoud te 

verrichten op de Helderse sportparken. 

 

 

 

Den Helder, 26 januari 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


