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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de HAP over Verdeling topsportbudgetten NOC*NSF
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Geachte heer, mevrouw,
Op 09 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP
(2012/75166) naar aanleiding van de verdeling van de topsportbudgetten vanuit NOC*NSF.
Na de inleiding treft u onderstaand de beantwoording van deze vragen aan.
Inleiding
Onlangs heeft het NOC*NSF bij de verdeling van budgetten richting de Olympische Spelen
van Rio de Janeiro in 2016 besloten om nog meer te focussen op sporten die kans maken
op podiumplaatsen. Deze herverdeling van budgetten heeft onder meer tot gevolg dat

NOC*NSF heeft besloten een afbouwprogramma op te zetten voor diverse sporten waarvan
voorlopig geen prestaties worden verwacht, waaronder het synchroon zwemmen. De
topsportgelden zullen binnen twee jaar worden afgebouwd naar nul euro.
In onze gemeente verrijst binnenkort het Huis van de Sport. In samenspraak met de KNZB
ontwikkelt men er het trainingscentrum voor de nationale selecties synchroon zwemmen. Er
zijn specifieke maatregelen getroffen bij de bouw van het zwembadgedeelte van het Huis
van de Sport. Zo is de maatvoering van het wedstrijdbad aangepast, wordt er een
startpodium opgesteld en komt in de kelderruimte rond het bassin een instructieruimte met
venster in de badrand. Van hieruit kan de trainster opnamen maken van de zwemsters en
hen met de geluidsinstallatie onder water instructies geven.
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Vraag 1:
Wanneer is het college op de hoogte gesteld?

Antwoord: er is zowel ambtelijk als bestuurlijk met de zwembond contact geweest vanaf de
dag van de beslissing van NOC*NSF (3 december 2012).

Vraag 2:
Wat betekent dit voor de extra investeringen die het College op dit moment heeft
gereserveerd voor het Huis van de Sport, speciaal gericht op het synchroon zwemmen?
a. er vanuit gaande dat u hierbij rekening hield met mogelijk te organiseren (inter-) nationale
wedstrijden synchroon zwemmen
b. met de te verwachten daling van de opbrengsten ten bate van de exploitatie van het Huis
van de Sport die deze tak van sport zou hebben, zeker in het licht van het standpunt van
NOC*NSF dat bij deze sport geen prestaties te verwachten zijn.

Antwoord: deze voorzieningen worden niet alleen aangebracht voor de nationale selectie
maar ook voor de gehele synchroonzwemafdeling van Zwem- en Polo Club Hoofddorp
(ZPCH). De kosten zitten met name in de bouwkundige en installatietechnische
voorzieningen, die voor het overgrote deel al in de bouw zijn aangebracht (maatvoering I
dieper bassin, kijkglazen, sparingen voor leidingen). Deze kosten worden overigens deels
door de provincie gesubsidieerd. De mogelijk te besparen kosten zijn te verwaarlozen,
omdat ook de afdeling van ZPCH de betreffende voorzieningen
(geluidsapparatuur/speakers/startpodium, etc.) nodig heeft voor de training en wedstrijden.

Vraag 3:
Wat is de invloed op de exploitatie/asten?

Antwoord: de invloed op de exploitatielasten hangt in sterke mate af van de maatregelen die
de bond zelf gaat nemen. Het bestuur van de KNZB heeft besloten het programma
synchroon zwemmen tot het WK augustus 2013 volledig door te zetten. De intentie is om het
hele programma tot de Olympische Spelen van 2016 voort te zetten. Om dit mogelijk te
maken zal komende maanden gezocht worden naar externe financiering. We hebben de
KNZB verzocht om ons te betrekken bij hun overwegingen en ons nauwgezet te informeren.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haar! .mmermeer,
de secretaris,
de ;aemeester,
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