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Geachte heer, mevrouw. 

Op 12 december 2013 is de evaluatie van de Sportnota met u besproken. Tijdens deze 
raadssessie zijn een aantal toezeggingen gedaan en tevens is er een motie en een 
amendement aangenomen. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de 
voortgang. 

Motie prijsdiscriminatie tarieven sportaccommodaties (2013.0071048) 
Gevraagd is de financiële en te verwachten maatschappelijke effecten te onderzoeken met 
betrekking tot een (verdere) prijsdiscriminatie voor het gebruik van sport accommodaties 
door: 
- scholen 
- welzijnsorganisaties 

buurtsportinitiatieven 
De resultaten van dit onderzoek moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor de 
behandeling van de voorjaarsnota, ter beschikking gesteld worden aan de raad. 

Uw vraag hebben wij aan het Muiier Instituut voorgelegd. Het Muiier Instituut is een 
onafhankelijke en landelijk opererende stichting met als doel het bevorderen van de 
sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. 
Zij geven aan dat daar nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Er bestaat een onderzoek 
dat 15 a 20 jaar geleden in Engeland en Canada heeft plaats gevonden, om te zien of het 
zwembadbezoek zou toenemen bij een lagere prijs of zelfs gratis toegang. Daar kwam uit 
dat de bezoekcijfers weinig tot niet veranderden. 

Over het algemeen is wel bekend dat prijs voor individuele sporters niet het belangrijkste 
motief is voor wel/niet sporten. 
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Gezondheid, gezelligheid, de fascinatie voor de sport zelf zijn belangrijker motieven om te 
gaan sporten, en bij het afhaken spelen wederom gezondheid en tijdgebrek een voornamere 
rol dan de prijs van de sportbeoefening. 

Verder zijn de huurprijzen van sporthallen en velden vaak niet zichtbaar voor de individuele 
sporters. Denkbaar is dat verenigingen meer uren zullen afnemen als de prijs daalt, maar dit 
kan ook betekenen dat ze met kleinere groepen gaan werken of vaker gaan trainen. Een 
directe relatie met het aantal sporters is niet te verwachten. 

Belangrijk ander punt is nog dat de huidige economische crisis niet direct lijkt te leiden tot 
minder sportdeelname, maar dat men wel bezuinigt 'binnen' de sport(beoefening). Mensen 
kiezen voor budgetfitness in plaats van het luxe pakket, doen een jaar langer met hun 
sportschoenen en besteden minder in de sportkantine. 

Onderzoek daling ledenaantallen 
De portefeuillehouder Sport heeft toegezegd te onderzoeken waarom bij enkele 
sportverenigingen het aantal leden is gedaald. Er werd bij deze vraag expliciet gewezen op 
de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Bij het betreffende onderzoeksbureau is 
daarom de vraag uitgezet of ze ons kunnen vertellen welke verenigingen aangegeven 
hebben een ledenachteruitgang te ervaren. Deze verenigingen worden benaderd met de 
vraag of er redenen bekend zijn voorde daling in ledenaantallen. 

Sport- en spelbrigade. 
Naar aanleiding van de vraag van de fractie van HAP aangaande de status van de sport- en 
spelbrigade van Stichting Meerwaarde, kunnen wij melden dat deze brigade als zodanig 
sinds 2012 niet meer bestaat, omdat Meerwaarde zich meer richt op haar kernactiviteiten. 
Incidentele activiteiten, waarbij sport als middel wordt ingezet om bepaalde groepen of 
bepaalde doelen te bereiken, worden meestal door Stichting Meerwaarde zelf 
georganiseerd. Is er behoefte aan een structurele sportactiviteit, dan legt Meerwaarde de 
organisatie in principe bij Sportservice Haarlemmermeer (SSH) neer. 

Koningsspelen 
In het kroningsjaar 2013 hebben wij de Koningsspelen voor alle basisscholen centraal 
georganiseerd. Na het houden van een evaluatie met alle betrokken partijen hebben wij 
besloten dit jaar voor een andere werkwijze te kiezen. De primaire actie en organisatie ligt dit 
jaar bij de scholen zelf. Vanuit de gemeente is aan SSH gevraagd de scholen daarbij te 
ondersteunen. SSH heeft ondertussen de scholen hierover benaderd en zal, indien gewenst, 
de scholen ondersteunen bij en adviseren over de organisatie van de Koningsspelen en 
waar nodig ook op de dag zelf activiteiten begeleiden. 

Onderzoek sportstimulering in de openbare ruimte. 
Tijdens de raadssessie werd door o.a. de fractie van de HAP gepleit voor het plaatsen van 
meer sporttoestellen in de openbare ruimte. Ons doel is het vergroten van het aantal 
sporters en het verbeteren van het beweegpatroon van onze inwoners. Het plaatsen van 
sporttoestellen in de openbare ruimte is een van de middelen die daar voor ingezet zou 
kunnen worden. Omdat het gebruik van de sport- en speeltoestellen wisselend is, is er nader 
onderzoek nodig naar de behoeften die er leven. 
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Dit wordt onderzocht in het kader van onze programmalijn die er op gericht is om de 
buitenruimte beter te benutten voor sport- en beweegaanbod. 

Werken bij sportverenigingen als tegenprestatie voor bijstandsuitkering 
In februari wordt gestart met een pilot tegenprestatie. Een belangrijk uitgangspunt in de pilot 
is dat uitkeringsgerechtigden de ruimte hebben om, op basis van hun kennis, ervaringen en 
achtergrond, zelf op zoek te gaan naar een plek om werkzaamheden uit te voeren. Dit 
betekent dat de keuze van de uit te voeren werkzaamheden in de basis bij de 
uitkeringsgerechtigde ligt. Deze uit te voeren werkzaamheden kunnen daarmee ook 
werkzaamheden bij sportorganisaties betreffen. Indien de uitkeringsgerechtigde geen keuze 
kan maken hebben we een waaier met verschillende opties beschikbaar. We zullen contact 
opnemen met diverse sportorganisaties om te inventariseren of er werkzaamheden in de 
waaier kunnen worden opgenomen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over de voortgang van de 
toezeggingen en de motie naar aanleiding van de raadsessie over de evaluatie van de 
sportnota. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de ger 
namens dezen, 

nte Haarlemmermeer, 

S. Bak 
Wethouder Sociale Zaken 


