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OVERZICHT SPORT EN BEWEGEN IN HEEMSTEDE
Op 27 november 2014 heeft de raad de motie ‘sport verdient structureel aandacht!' aangenomen. In deze
motie wordt het college verzocht jaarlijks een rapportage Sport op te stellen.
In dit kader is het overzicht ‘Sport en bewegen in Heemstede’ opgesteld. Deze rapportage bevat op hoofdlijnen
de stand van zaken op het gebied van sport en bewegen in Heemstede. De wijze van rapporteren is conform de
zienswijze van de Commissie Samenleving. Naar aanleiding van deze rapportage kan er in zijn algemeenheid
over sport worden gesproken.
1 ALGEMEEN
Het beleid op het gebied van sport en bewegen is in diverse beleidsnota’s neergelegd: 1) de Nota Sport en
Bewegen in Heemstede, 2) de Nota Subsidie- en tarievenbeleid Sport, 3) het Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal
gezondheidsbeleid 2015-2018 en 4) de Nota Subsidiebeleid 2016-2019. Zoals bekend komt er in 2019 een
nieuwe nota Beleidsplan sociaal domein en lokaal gezondheidsbeleid 2019-2024 met daarin ook aandacht voor
sport. Daaropvolgend vindt er in 2019 ook een herijking plaatst van de Nota Sport en Bewegen in Heemstede.
De gemeente Heemstede wil alle Heemsteedse inwoners de mogelijkheid bieden om te kunnen bewegen en
sporten. Dit doen we via het faciliteren en subsidiëren van diverse activiteiten en het bieden van voldoende en
kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties. Maar ook door het multifunctionele gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodaties te stimuleren. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor sport ook
buiten verenigingsverband te vergroten.
Onderzoek Rekenkamercommissie
De gemeente Heemstede heeft het sportbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde, constateerde de
Rekenkamercommissie in haar onderzoek naar sport. De accommodaties zijn up-to-date en voldoen wat
betreft aantal en soort. Subsidies sluiten aan bij de beoogde doelgroepen, worden op transparante wijze
verstrekt en dragen bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast zijn er voldoende
ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen en heeft de gemeente een goede relatie met de
uitvoerders van haar beleid, zowel voor wat betreft sportstimulering als accommodatiebeheer en -exploitatie.
De Rekenkamer gaf aan dat de inspanningen van de gemeente bijdragen aan de doelstellingen uit het
sportbeleid. Verder is de uitvoering van het sportbeleid volgens de Rekenkamer doeltreffend en doelmatig, wat
onder meer blijkt uit de relatief lage bijdrage per inwoner aan sport (de meest recente vergelijking wijst uit dat
de kosten voor sport per inwoner in Heemstede € 56 bedraagt, terwijl dit landelijk gemiddeld € 77 is) en uit de
wijze waarop met betrekking tot ingezette projecten en activiteiten zo nodig wordt bijgestuurd.
De Rekenkamercommissie constateerde dat de gemeenteraad en het college echter geen echt duidelijke
afspraken hebben over de wijze van rapporteren over de stand van zaken, c.q. status en voortgang, van het
sportbeleid. In reactie hierop heeft de raad in zijn motie ‘Sport verdient structureel aandacht!' het college
verzocht jaarlijks een rapportage Sport op te stellen.
2 NOTA SPORT EN BEWEGEN EN BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN 2015 T/M 2018
Sport wordt op grond van het vastgestelde (sport)beleid in de gemeente Heemstede niet alleen als doel op zich
gezien, maar ook als middel om via een integrale aanpak effecten op ander gebied te bereiken. Zoals sociale
participatie, gezondheid en persoonlijk welzijn.
Het uitgangspunt van het Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018 is dat burgers
zoveel mogelijk, naast hun sociale netwerk, ondersteund worden vanuit algemene voorzieningen. Dit zijn
voorzieningen waar elke burger, soms tegen betaling, gebruik van kan maken. Immers, doel van de
decentralisaties is om zorg en ondersteuning nog dichter bij mensen te organiseren en meer gebruik te
maken van de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en van de algemene voorzieningen.
Ook voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport worden gerekend tot de algemene voorzieningen.
Sportvoorzieningen zijn voorzieningen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan sociale participatie van
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mensen, c.q. de versterking van hun netwerk. Maatschappelijke organisaties en burgers hebben op diverse
momenten aangegeven uitermate tevreden te zijn over ons algemene voorzieningenaanbod. Waaronder
dus een goed aanbod aan sport- en recreatie mogelijkheden.
Sport in beweging
Was vroeger de wedstrijdsport een vanzelfsprekend gegeven, de afgelopen jaren is hiernaast de
recreatieve sport en de sportieve recreatie sterk doorontwikkeld, bijvoorbeeld fitness, hardlopen, yoga
en bootcamps. Ook voor kinderen en jongeren geldt dat er sprake is van een toename van sportieve
recreatie en recreatieve sport. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het gebruik en de inrichting van de
openbare ruimte én van het gebruik van accommodaties. Hier is de afgelopen jaren onder andere op
ingespeeld door de aanleg van het Speelbos in Park Meermond. Ook het multifunctionele gebruik van
het sportpark (inclusief de skatebaan, trimroute en de fitnesstoestellen) biedt mogelijkheden voor
jongeren om in de openbare ruimte te sporten.
Jeugdsport
Van de Heemsteedse kinderen in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar is 87% lid van ten minste één
sportvereniging. In deze leeftijdscategorie sport 75% van de kinderen minstens 1 uur per week bij een
vereniging. 86% van de kinderen in deze leeftijdscategorie beweegt meer dan 7 uur per week. Van de
jongeren van 12 t/m 18 jaar is 87% lid van ten minste één sportvereniging. 57% van de scholieren
beweegt regelmatig. Landelijk is 78% in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar en 56% van de 12 t/m 19
jarige lid van een sportvereniging.
Sport voor volwassenen en ouderen
Landelijk is het percentage volwassenen dat lid is van een sportvereniging twee keer zo klein als het
percentage jongeren onder de 20 jaar. Van de volwassenen tussen de 35 en 54 jaar bijvoorbeeld is 23%
lid van een sportvereniging. Lid zijn van een sportvereniging is dan ook geen goede indicator voor de
mate van bewegen bij volwassenen en ouderen. Hiervoor is de beweegrichtlijn ontwikkelt. Kortgezegd
komt het er op neer dat volwassenen en ouderen om aan deze norm te voldoen minstens 150 minuten
per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen
moeten doen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Landelijk haalt
50% van de volwassenen deze norm en 37% van de 65 plussers. In Heemstede haalt 69% van de
volwassenen deze norm en 78% van de ouderen.
2.1 Activiteiten op gebied van sport en bewegen uit Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018
Hieronder treft u activiteiten/projecten aan die betrekking hebben op het gebied van sport en bewegen en
waarvan de subsidiëring met de vaststelling van het Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal gezondheidsbeleid
2015 t/m 2018 is gecontinueerd. Deze activiteiten/projecten betreffen algemene voorzieningen die een
stimulans vormen voor het bewegen en sporten van jongeren, volwassen en/of ouderen en die op een grote
waardering van organisaties en inwoners kunnen rekenen.
Breedtesportprojecten
Sportservice Noord-Holland voert voor de gemeente breedtesportprojecten uit waarvan de kosten ten
laste komen van de Integratie-uitkering Wmo 2007 (€ 26.802 per schooljaar). Het betreft de volgende
twee projecten:
Jongeren
De jeugd binnen het voortgezet onderwijs maakt via het project Sporthackers kennis met diverse sporten.
Verder is er aandacht voor fitheid en een gezonde leefstijl. In het schooljaar 2017-2018 werden o.a.
aangeboden: 1) (s)cool on Wheels voor Haemstede Barger Hageveld voor 60 kinderen. Door deelname aan
(S)Cool on Wheels krijgen de leerlingen een positief beeld van mensen met een beperking en leren zij welke
topprestaties deze sporters leveren in het dagelijks leven; 2) fitheidstest voor 70 leerlingen o.a. t.a.v.
sprongkracht, balans, lenigheid, oog-hand coördinatie, sprinten, armkracht, buikspieren en conditie; 3)
Slackline (een urban sport waarbij men probeert te balanceren op een strak gespannen band) voor 70
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leerlingen; 4) Archery Tag (een combinatie van trefbal, paintball en boogschieten) voor 60 leerlingen; 5) Thema
avond over betrekken jongeren bij de sportvereniging.
Ouderen
Senioren worden ondersteund bij het (her)winnen van een fysiek, mentaal en sociaal actieve en gezonde
leefstijl. Dit project laat senioren (in de leeftijd 65-75 jaar) meer/weer in beweging komen. Dit gebeurt in
samenwerking met sportverenigingen en andere sport/beweegaanbieders in Heemstede. Het project bevat
tevens een fittest om te bezien welk vervolgaanbod het meest passend is. Sportservice Noord-Holland biedt de
deelnemende verenigingen en aanbieders advies en ondersteuning bij het opzetten van deze introductie/kennismakingsactiviteiten en het ontwikkelen van een structureel, op deze doelgroep gericht, sport- en
beweegaanbod. Tevens worden er gedurende dit project een cursus aangeboden op het gebied van
valpreventie/balans. Dit gebeurt in samenwerking met het welzijnswerk. Daarnaast ondersteunt Sportservice
elke maand de 10.000 stappen wandeling. In maart 2018 hebben circa 140 senioren deelgenomen aan de
fittest, c.q. aan de start van het programma Jeugd van Vroeger beweegt! Aansluitend aan of na deze fittest was
er de mogelijkheid om aan extra georganiseerde sportieve activiteiten mee te doen. Meer dan 125 deelnemers
maakten in 2018 hier gebruik van.
Heemstedeloop
Sportsupport Kennemerland organiseert sinds 2010 de mede via een gemeentelijke subsidie
ondersteunde Heemstedeloop. In 2018 is hiervoor door de gemeente € 7.500 beschikbaar gesteld. Deze
kosten worden ten laste gebracht van de Integratie-uitkering Wmo 2007. Jaarlijks nemen zo’n 2400
hardlopers deel aan de Heemstedeloop.
Informatie Heemstedeloop
Het aantal deelnemers aan de Heemstedeloop is, sinds het begin van de loop in 2010, gestaag gestegen. Hieronder ziet u de
ontwikkeling van de deelnemersaantallen.
Tabel 1 Heemstedeloop
Jaar
Deelnemers
2010
1296
2011
1609
2012
2089
2013
2490
2014
2423
2015
2280
2016
2600
2017
2460
2018
2400

Combinatiefuncties
De gemeente ondersteunt de inzet van zogenoemde combinatiefunctionarissen (3 fte). Dit zijn
medewerkers die zowel voor het onderwijs als voor de sport werkzaamheden verrichten. Het
werkgeverschap voor 2,4 fte combinatiefunctionarissen is neergelegd bij Sportsupport, de bekostiging
vindt plaats via rijksmiddelen, een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage vanuit het onderwijs. De
combinatiefunctionarissen organiseren een veelvoud aan activiteiten. Dit betreft onder andere de in het
onderstaande schema opgenomen activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (schooljaar 20182019).
Daarnaast wordt met inzet van de combinatiefunctieregeling (0,6 fte) via Sportplaza Groenendaal
Heemstede BV het wekelijkse schoolzwemmen gefaciliteerd.
Per schooljaar is de vereiste gemeentelijke bijdrage in de kosten van 3 fte combinatiefuncties: € 62.000.
Daarnaast dragen het rijk (circa € 59.000) en de scholen (circa € 37.000) bij in de dekking van de kosten.
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Inzet combinatiefuncties Sportsupport tijdens schooltijd

Inzet combinatiefuncties Sportsupport na schooltijd

Bewegingsonderwijs

Naschoolse activiteiten

Gymlessen groepen 1 t/m 8 Kindcentrum Molenwerf (voorheen

Bitjes en Nopjes (samenwerking met RCH en Alliance: kinderen

Valkenburgschool)

van 5/6 laten kennismaken met voetbal en hockey)

Gymlessen groepen 3 t/m 8 Voorwegschool
Vallen & Opstaan

Sociaal maatschappelijke activiteiten

Motorische Remedial Teaching voor leerlingen uit groepen 1 t/m

Speelbos, Adventure-dagen
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Bijeenkomst voor vakleerkrachten (gymdocenten)

Sportinstuif: sportdag voor alle kinderen uit Heemstede
Begeleiden Maatschappelijke stages

Schoolsport/evenementen

Verenigingsondersteuning

Koningsspelen voor groepen 5 t/m 8
Schoolvoetbaltoernooi voor groepen 7 en 8

Algemeen

Schooltenniskampioenschap groepen 4 t/m 8

Aanspreekpunt voor sport en bewegen

Schaaktoernooi voor groepen 5 t/m 8
Volleybaltoernooi voor groepen 5 t/m 8
Kindertafeltennisfeest voor groepen 4 t/m 8
Sportontbijt voor groepen 6

2.2 Activiteiten op gebied van sport en bewegen uit de Nota Sport en Bewegen
Met betrekking tot de hierboven genoemde projecten heeft de besluitvorming tot voortzetting van de
ondersteuning plaatsgevonden met de vaststelling van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018.
Daarnaast vormt de Nota Sport en Bewegen in Heemstede het beleidskader van het Heemsteedse
sportbeleid. In de Nota Subsidie- en tarievenbeleid sport zijn - aansluitend op de Nota Sport en Bewegen
in Heemstede - de kaders van de ondersteuning van de activiteiten vastgelegd. Tevens is de nota
subsidiebeleid 2016 t/m 2019 vastgesteld. In het volgende treft u de stand van zaken van dit vastgestelde
sportbeleid aan. We gaan hierbij onder meer in op de ondersteuning van verenigingen (incidentele subsidies,
structurele subsidies, garantiestellingen en zogenoemde indirecte subsidies) en op het beheer en de exploitatie
van de (gemeentelijke) sportaccommodaties.
Het meedoen aan sport en bewegen is voor alle Heemsteedse inwoners van belang. Enkele doelgroepen
worden echter met name gestimuleerd tot sport en bewegen. In de eerste plaats kinderen en jongeren.
In de vorige paragraaf is reeds aangegeven welke activiteiten/projecten we op dit vlak ondersteunen.
Daarnaast ouderen. Ook op (onderdelen) van deze ondersteuning zijn we hierboven ingegaan. Tot slot
richting we ons op de stimulering van sportbeoefening door Heemsteedse inwoners met een beperking.
2.2.1 Sportbeoefening voor mensen met een beperking (aangepast sporten)
Aan Sportsupport Kennemerland wordt een structurele subsidie verstrekt van circa € 6.336 voor de
bijdrage in de kosten voor organisatie en begeleiding van activiteiten in het kader van de
gehandicaptensport in de regio Zuid-Kennemerland. Mensen met een beperking of een chronische ziekte
die willen sporten zijn in grotere mate afhankelijk van wat de regio biedt dan valide sporters: het is niet
mogelijk om alle aangepaste takken van sport in één gemeente aan te bieden. Het aanbod is over het
algemeen beperkter en dient dus eenvoudig en overzichtelijk beschikbaar te zijn. De regionale
afstemming door Sportsupport wordt ingezet, met als doel dat iedereen met een beperking kan sporten
naar zijn/haar interesse en kunnen. Het aanbod van o.a. Heemstede en meer informatie over de
sportbeoefening voor mensen met een beperking is opgenomen op de website: www.unieksporten.nl
Activiteiten die Sportsupport doet in het kader van aangepast sporten zijn onder andere: het
doorverwijzen van individuele potentiële sporters, het geven van sportadviezen en adviezen op
sportgebied aan samenwerkingspartners, het geven van sportadvies aan cliënten die een
revalidatieperiode hebben doorlopen bij Heliomare, het elke donderdagmiddag organiseren van
beweegactiviteiten voor GGZ-cliënten (per keer zijn gemiddeld zo’n 30 cliënten uit de regio aanwezig),
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het organiseren van de Sport-In Fun Experience! (met deelname van kinderen met een beperking), het
ondersteunen en organiseren van activiteiten in het kader van de maand van het aangepast sporten.
De gemeente verstrekt hiernaast jaarlijks subsidie aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten.
Daarnaast zijn er diverse verenigingen in Heemstede die sporten voor mensen met een beperking
aanbieden. Bij KR&ZV Het Spaarne roeien zo’n 30 mensen met een beperking met 1 op 1 begeleiding. Er
is G-Tennis van Vereniging SMASH bij HBC Tennis met o.a. trainingen, clinics en toernooien. Bij HBC
Voetbal voetbalt één team in de G-competitie.
Op de behoefte aan sportactiviteiten voor mensen met een beperking die niet door verenigingen kan
worden opgevangen, wordt ingespeeld door organisaties gericht op de doelgroep, zoals de Hartekamp
Groep, SEIN, InGeest en De Baan.
2.2.2 Activiteiten van de Stichting WIJ Heemstede en scholen
Sportverenigingen zijn niet de enige organisaties waar mensen sporten in georganiseerd verband. Zo is
er een ruim aanbod van Meer Bewegen voor Ouderen en vinden er doelgroep-activiteiten in het
zwembad plaats. Sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen worden ook aangeboden
door de Stichting WIJ Heemstede (jongeren, volwassenen en bewegingsactiviteiten voor ouderen) en de
scholen, onder ander via bewegingsonderwijs door vakdocenten gymnastiekonderwijs, de eerder
genoemde combinatiefuncties en via het wekelijkse schoolzwemmen. De gemeente draagt financieel bij
aan genoemde inzet.
2.2.3 Buitenspelen
Buitenspelen heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren tijdens het
spelen motorische en sociale vaardigheden. In dit verband zijn ook de sport- en spelactiviteiten van de
Stichting WIJ Heemstede in straten van belang. Bij het buitenspelen kunnen kinderen - naast de directe
woonomgeving met informele speelplekken (zoals stoepen, groenstroken en bijvoorbeeld het
Groenendaalse bos) - ook de daarvoor aangelegde speelplekken gebruiken. Gelet op het belang van het
buitenspelen voor kinderen en jongeren zijn er voorzieningen aangelegd, zoals de skatebaan op het
gemeentelijk sportpark én het Speelbos in Park Meermond.
Speellocaties en -toestellen
Openbare speellocaties
Aantal speeltoestellen

Aantallen
50
Circa 190

2.2.4 Incidentele subsidies sportstimulering
Via de Verordening Incidentele subsidies sportstimulering biedt de gemeente de mogelijkheid van
financiële ondersteuning van concrete sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, mensen met een
beperking, jeugd (inclusief talenten). In 2018 is hiervoor een budget van maximaal € 15.000 beschikbaar.
In 2018 is voor € 4.943 aan subsidies verstrekt.
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Incidentele subsidies sportstimulering 2018
Verenigingen
Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.
HBC Tafeltennis
HPC
Voetbalvereniging RCH
R.C.H. Pinguïns
Stichting Buurtschaak

Totaal

Verstrekt subsidie (€)
500
1.128
800
1.020
745
750
4.943

2.3 Sport bij financiële belemmeringen
Soms wordt sporten door financiële belemmeringen bemoeilijkt. Onder andere voor jeugdigen voor wie
het reguliere aanbod van sport als gevolg van financiële omstandigheden moeilijk bereikbaar is, biedt
het minimabeleid mogelijkheden (bijvoorbeeld voor de betaling van de contributie van een vereniging,
voor de aanschaf van sportmateriaal of het volgen van zwemles). Ook voor hen is immers het
maatschappelijk participeren van groot belang. Via de Eropuit! regeling (kinderen) is € 475 per kind per
kalenderjaar beschikbaar. Daarnaast is de Eropuit! regeling er ook voor volwassenen. Voor deze groep is
er € 175 per persoon per kalenderjaar beschikbaar.
Ook via het accommodatiebeleid en de ondersteuning van verenigingen is de stimulering van sporten en
bewegen mogelijk. In het volgende gaan we daar op in.
3. BELEID MET BETREKKING TOT SPORTACCOMMODATIES
Accommodaties spelen een centrale rol in het sport- en beweegbeleid. Niet bij alle accommodaties geldt
er echter een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente speelt op grond van het vastgestelde
beleid alleen een rol bij die (sport)accommodaties die niet of onvoldoende door particulier initiatief
kunnen worden gerealiseerd of in stand gehouden.
3.1 Sportcentrum en Sportpark Groenendaal
De gemeente is eigenaar van Sportcentrum Groenendaal (zwembad en sporthal) en Sportpark
Groenendaal met alle daarbij behorende voorzieningen, aanhorigheden en installaties (de
accommodaties), uitgezonderd de kantines en kleedkamers op het Sportpark Groenendaal. Deze zijn in
eigendom van de vereniging of de respectievelijke
stichtingen boven de verenigingen.
Sportplaza Groenendaal Heemstede bv huurt van
de gemeente deze gemeentelijke accommodaties
én beheert en exploiteert deze. Hiertoe hebben
de
gemeente
en
Sportplaza
een
huurovereenkomst
én
een
beheeren
exploitatieovereenkomst
gesloten.
Beide
overeenkomsten lopen tot 1 juli 2024. Sportplaza
Groenendaal Heemstede bv beheert en
exploiteert de accommodaties risicodragend. Dit betekent dat de gemeente geen financieel risico draagt
voor de exploitatie.
De gemeente acht het van belang dat sportvoorzieningen als het sportcentrum en het sportpark voor het
publiek toegankelijk zijn op de gebruikelijke tijdstippen en tegen aanvaardbare prijzen. Om dat doel te
bereiken is besloten een financiële bijdrage te verstrekken voor een gedeelte van de kosten van de
exploitatie. Deze exploitatiebijdrage en de wijze van indexering van deze exploitatiebijdrage is
vastgelegd in de beheer- en exploitatieovereenkomst en geldt tot 1 juli 2024. Deze exploitatiebijdrage
bedroeg in 2018: € 225.963. De exploitatiebijdrage voor 2019 is geraamd op: € 165.893.
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3.1.1 Sportcentrum Groenendaal (zwembad en sporthal)
Vooruitlopend op de start van de exploitatie door Sportplaza Groenendaal Heemstede bv heeft de
gemeenteraad op 28 mei 2009 besloten het zwembad en de sporthal voor € 1.780.000 op te knappen.
Het Meerjarenonderhoudsplan voor het zwembad en de sporthal 2015-2024 is vastgesteld door het college,
nadat de commissie Samenleving hierover een positieve zienswijze had gegeven. In dit
Meerjarenonderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden opgenomen die de komende jaren zullen worden
uitgevoerd. Deze werkzaamheden betreffen onder meer: buitenwanden, binnenwanden, daken,
vloerafwerking, plafondafwerking, dakafwerking en centrale elektrotechnische voorzieningen. De jaarlijkse
storting ten behoeve van het eigenarenonderhoud van het sportcentrum (zwembad en sporthal) is € 68.200.
Daarnaast vinden er t/m 2024 diverse investeringen plaats van in totaal € 345.000.
Naast het eigenarenonderhoud is sprake van het dagelijks onderhoud van het sportcentrum. Dit wordt
uitgevoerd door de huurder, Sportplaza Groenendaal Heemstede bv.
Bij het onderhoud van het sportcentrum wordt uiteraard rekening gehouden met duurzaamheid. Zo heeft in
2018 de isolatie van CV-appendages in de technische ruimte plaatsgevonden.
Bezoekersaantallen zwembad
Sinds Sportplaza Groenendaal Heemstede bv het zwembad exploiteert en beheert hebben de bezoekersaantallen voor
recreatief zwemmen zich als volgt ontwikkeld.

Jaar
Recreatie

Bezoekersaantallen zwembad Groenendaal
2009
2010
2011
2012
2013
17742*
44830
74149
78965
79899

2014
75095

2015
75792

2016
76993

2017
73677

2018
70169

* Vanaf 1-7-2009 (c.q. periode van een half jaar)

3.1.2 Sportpark Groenendaal
Ook op en om het sportpark is de afgelopen jaren geïnvesteerd door de gemeente. In totaal gaat het om een
bedrag van circa € 2,7 miljoen. Dit betreft het multifunctioneel maken van het sportpark (circa € 700.000) en
het opknappen en aanpassen van diverse velden (€ 115.000 voor een WETRA veld VEW/HFC + € 250.000 voor
het honkbalveld + € 340.000 voor een waterveld hockey veld 1 + € 360.000 voor een kunstgrasveld RCH +
€ 460.000 voor een kunstgrasveld VEW/HFC + € 150.000 voor een kunstgrasveld Alliance veld 4 + € 330.000
voor renovatie van diverse velden.
Het Meerjarenonderhoudsplan voor het sportpark 2015-2024 vastgesteld door het college, nadat de commissie
Samenleving haar positieve zienswijze had gegeven. In dit Meerjarenonderhoudsplan zijn diverse
werkzaamheden opgenomen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze
werkzaamheden zijn: vervangen van diverse kunstgrasvelden, vervangen hekwerken en het vervangen van de
toplaag natuurgrasvelden. De jaarlijkse storting ten behoeve van het eigenarenonderhoud van het sportpark is
€ 59.700. Daarnaast vinden er diverse investeringen plaats.
Het dagelijks onderhoud van het sportpark wordt uitgevoerd door de huurder, Sportplaza Groenendaal
Heemstede bv.
3.2 Verhuur aan verenigingen op het Sportpark
Op het sportpark zijn diverse verenigingen actief: Voetbalvereniging R.C.H., Voetbalvereniging V.E.W.,
Voetbalvereniging H.F.C. Heemstede, Mixed Hockey Club Alliance, Honk- en softbalvereniging R.C.H.Pinguïns, Kynologenclub Kennemerland en de Heemsteedse Reddingsbrigade.
Buiten de Heemsteedse Reddingsbrigade, die zijn eigen pand beheert en geen velden huurt, heeft
Sportplaza met alle andere genoemde verenigingen een huurovereenkomst gesloten voor de verhuur van
velden. De gemeente heeft de tarieven voor de velden van de bovenstaande vaste gebruikers bepaald.
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Sportplaza Groenendaal Heemstede bv. is gerechtigd deze tarieven jaarlijks te indexeren volgens de CBSconsumentenprijsindex alle huishoudens.
De totale huurinkomsten voor Sportplaza Groenendaal Heemstede bv als gevolg van de verhuur van de
velden van het Sportpark bedragen ongeveer € 117.000. Tussen 2010 en 2012 heeft op grond van de
nota Subsidie- en Tarievenbeleid Sport een tariefsverhoging van de huur van de velden plaatsgevonden
van in totaal 25%. Deze tariefverhoging van de sportvelden voor verenigingengebruik door de gemeente
komt ten gunste van de gemeente. In 2017 betrof dit een bedrag van ruim € 31.000.
3.2.1 Indirecte subsidies
Aan de verenigingen op het Sportpark worden geen jaarlijkse subsidies verstrekt. De gemeentelijke
ondersteuning van de sportverenigingen op het Sportpark vindt plaats door de tarieven die gevraagd worden
voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. De tarieven van het gemeentelijk sportpark dekken de
werkelijke kosten (beheer, onderhoud en kapitaallasten) niet. Het verschil tussen de tarieven en de werkelijke
kosten wordt vaak aangeduid als "indirecte subsidie". Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat juridisch
gezien in dit geval geen sprake is van een (bestuursrechtelijke) subsidieverlening, maar van een
(privaatrechtelijke) verstrekking in natura. In paragraaf 3.8 treft u het overzicht aan van de omvang van deze
indirecte subsidiëring.
Hieronder treft u een overzicht aan van de verenigingen op het sportpark Groenendaal die velden huren
bij Sportplaza Groenendaal Heemstede bv. We geven hierbij tevens aan of er sprake is van door de
gemeente verstrekte garantieleningen. In voorkomende gevallen is door de gemeente aan
sportverenigingen, c.q. sportstichtingen een subsidie in de vorm van een gemeentegarantie voor een
geldlening verstrekt. Voor bijvoorbeeld de uitbreiding en aanpassing van clubgebouwen en was- en
kleedruimten of de aanschaf en plaatsing van lichtinstallaties. De afgelopen jaren zijn garantieleningen
verstrekt aan RCH voetbal, VEW en HFC, RCH Pinguïns en Mixed Hockey Club Alliance.
3.2.2 Voetbalvereniging R.C.H.
Voetbalvereniging RCH is opgericht in 1911. Het clubhuis van RCH is een gemeentelijk monument. RCH is
eigenaar van het clubhuis en de kleedkamers en is
derhalve verantwoordelijk voor het onderhoud
hiervan.
Momenteel
huurt
RCH
van
Sportplaza
Groenendaal Heemstede bv 3 voetbalvelden
(waarvan 1 kunstgrasveld) en een tribune voor
een
jaarlijkse
huurprijs
van
in
totaal
€ 22.817. De indirecte subsidie bedraagt circa
€ 80.000 per jaar.
Het ledenaantal van RCH is 429. De Stichting Accommodatie RCH dient jaarlijks in totaal € 22.265 af te
lossen aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in verband met 2 annuïteitenleningen. De gemeente
staat garant voor beide leningen. De ene annuïteitenlening loopt t/m 2031 en de restschuld hiervan
bedraagt € 134.546. De andere annuïteitenlening loopt t/m 2033 en de restschuld hiervan bedraagt
€ 65.033.
Hiernaast lost de Stichting Accommodatie RCH aan de gemeente nog een schuld af van € 21.222 (gericht
op een aflossing per 31 juli 2019). Van deze schuld staat nog € 321 open. Voor de volledigheid wordt
opgemerkt dat indien de Stichting Accommodatie RCH niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen de
voetbalvereniging RCH zich, in de verschillende overeenkomsten tot garantieverlening, verplicht heeft gesteld
deze financiële verplichtingen onverkort over te nemen. De facto betaalt de voetbalvereniging RCH momenteel
alle financiële verplichtingen.
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3.2.3 Voetbalvereniging V.E.W.
Voetbalvereniging VEW (Volhard En Werkt) is
opgericht in 1926. Momenteel huurt VEW van
Sportplaza Groenendaal Heemstede bv. 2
voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld) voor
jaarlijks € 9.256. De indirecte subsidie bedraagt
circa € 33.000 per jaar. Het ledenaantal van VEW
is 204.
De Stichting Clubhuis Combinatie (gezamenlijke
stichting van VEW en HFC) had een lening bij de
BNG. De gemeente stond garant voor deze lening. Deze lening is afgelost per 2017.
De Stichting Clubhuis Combinatie is eigenaar van het clubhuis en de kleedkamers en is derhalve
verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.
3.2.4 Voetbalvereniging H.F.C. Heemstede
Voetbalvereniging HFC Heemstede (Heemsteedse Football Club Heemstede) is opgericht in 1930.
Momenteel huurt de vereniging van Sportplaza 1 voetbalveld (kunstgrasveld) voor
jaarlijks € 4.675. De indirecte subsidie bedraagt
circa € 25.000 per jaar. Het ledenaantal van HFC is
107. Zoals hierboven aangegeven had de Stichting
Clubhuis Combinatie (gezamenlijke stichting VEW
en HFC) een lening bij de BNG, waar de gemeente
garant voor stond. Deze lening is afgelost per
2017.
Ook hier geldt dat de Stichting Clubhuis
Combinatie eigenaar van het clubhuis en de
kleedkamers is en derhalve verantwoordelijk is voor
het onderhoud hiervan.
3.2.5 Mixed Hockey Club Alliance
MHC Alliance (Mixed Hockeyclub Alliance) is opgericht in 1927. MHC Alliance huurt van Sportplaza 5
hockeyvelden en 1 miniveld voor € 66.774,00
per jaar. De indirecte subsidie is ongeveer €
129.000 per jaar.
Het ledenaantal van MHC Alliance is ongeveer
1700. MHC Alliance heeft een lening bij de BNG.
De gemeente staat garant voor deze lening.
Hiervan staat nog € 1.295.679 open. Deze lening
zal zijn afgelost in 2033. Hiernaast wordt de
extra bijdrage voor de aanleg (in 2010) van het
waterveld 1 van in totaal € 150.000 door MHC
Alliance aan de gemeente in 10 jaar terugbetaald. Dit bedrag is gelijk aan de kapitaallasten en bedraagt
€ 19.426 per jaar. De laatste tranche hiervan is in 2019. Verder wordt de extra bijlage voor de aanleg (in
2016) van het waterveld 2 van in totaal € 115.000 door MHC Alliance aan de gemeente in 10 jaar
terugbetaald. Dit bedrag is gelijk aan de kapitaallasten en bedraagt € 12.106,20.
MHC Alliance is eigenaar van het clubhuis en de kleedkamers en is derhalve verantwoordelijk voor het
onderhoud hiervan.
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3.2.6 Honk- en softbalvereniging R.C.H.-Pinguïns
In 1934 werd, als zomeronderdeel van de voetbalvereniging Racing Club Heemstede, de honkbaltak van
de vereniging opgericht. Na een aantal jaren ging de honkbaltak zelfstandig verder en speelde jarenlang
onder de naam MediaMonks-RCH in de hoogste divisies van het Nederlandse honkbal en softbal.
De softbalvereniging De Pinguïns was al op 1 september 1954 opgericht en speelde al jaren op hetzelfde
sportcomplex als de honkbalclub RCH. In 2001 ontstond de fusievereniging eerst onder de naam RCHPinguïns en vanaf 2007 onder de naam MediaMonks-RCH. Na het afhaken van de sponsor na degradatie
van het honkbalherenteam uit de hoofdklasse werd de naam RCH-Pinguïns wederom gevoerd.
RCH Pinguïns huurt van Sportplaza 1 honkbalveld
en 2 softbalvelden voor een jaarlijks bedrag van
€ 13.872. De indirecte subsidie bedraagt per jaar
circa € 100.000. Het ledenaantal van RCH Pinguïns
is 175. RCH Pinguïns had een lening bij de BNG,
waarvoor de gemeente garant stond. Deze lening
is afgelost per 2017. RCH Pinguïns is eigenaar van
het clubhuis en de kleedkamers en is
verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.
3.3 Verhuur aan verenigingen van Sporthal en Zwembad
Sportplaza Groenendaal Heemstede bv verhuurt ruimte van het Sportcentrum (hal en zwembad) aan
verschillende zaalsport- en zwemsportverenigingen. Ook hierbij geldt dat sprake is van zogenoemde
“indirecte subsidiëring”.
De zaalsportverenigingen die gebruik maken van het Sportcentrum Groenendaal huren tegen een tarief
dat - afgezet tegen het veldtarief - als hoog is gekarakteriseerd. Dit geldt in nog sterkere mate voor de
zwemsportverenigingen. Daarom ontvangen de Heemsteedse verenigingen tevens een subsidie in de
huurkosten van respectievelijk 25% en 30%. In paragraaf 3.8 treft u een overzicht aan van de directe en
indirecte subsidiëring van de betreffende verenigingen.
3.4 Stichting Sportpark HBC/HBC Voetbal
R.K.S.V. Heemstede-Berkenrode Combinatie (HBC) werd opgericht in 1902. Het ledenaantal van HBC
Voetbal is 1204. In tegenstelling tot de verenigingen op het sportpark Groenendaal huurt HBC Voetbal
geen velden: de Stichting Sportpark HBC is zelf
eigenaar en beheerder van het sportpark HBC aan
de Cruquiusweg. Het sportpark HBC beschikt over
5 voetbalvelden (waarvan 2 kunstgrasvelden). Het
tweede kunstgrasveld is in de zomer van 2016
aangelegd.
Naast het ter beschikking stellen van de
accommodatie voor sportuitoefening door de
stichting aan HBC Voetbal en HBC Tafeltennis,
vindt verhuur plaats met betrekking tot de kantine
alsmede ten behoeve van kinderopvang en naschoolse opvang.
De gemeentelijke subsidie die de Stichting Sportpark HBC ontvangt in de onderhoudskosten van de
velden van haar sportpark is gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan en bedraagt € 55.600. Deze
hoogte is gerelateerd aan de hoogte van de “indirecte subsidie” (circa 80%) bij de verhuur van de
vergelijkbare gemeentelijke sportaccommodaties. In dit kader wordt als berekeningsgrondslag 80% van
de kosten gesubsidieerd die verband houden met (het onderhoud van) de velden.
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Stichting Sportpark HBC heeft een lening bij de BNG. De gemeente staat garant voor deze lening. Hiervan
staat nog € 362.207 open. Deze lening zal zijn afgelost in 2027.
3.5 Gemeentelijke gymzalen
De gemeente is eigenaar van 2 gemeentelijke gymnastiekzalen, de zaal Van der Waalslaan en de zaal aan
de Offenbachlaan. De zalen worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs van kinderen van het
basisonderwijs (De Ark, De Evenaar en de Prinses Beatrixschool). De zalen worden hiernaast voor een
gering bedrag (per uur) verhuurd aan derden, waaronder bijvoorbeeld aan HBC Gymnastics. Dit ten
behoeve van sport in georganiseerd én ongeorganiseerd verband en het sociaal-cultureel werk
(naschoolse activiteiten). Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd aan Heemstedenaren om ook op
ongeorganiseerde wijze en niet in competitieverband te sporten en/of te bewegen.
3.6 Sportzalen Stichting Sportpark HBC en Stichting GSV-centrum
De sportzalen van Stichting Sportpark HBC en de Stichting GSV-Centrum - beide stichtingen hebben een
zaal in eigendom - worden op grond van een goedgekeurd Meerjarenonderhoudsplan gesubsidieerd in
de onderhoudskosten. In verband met de vergelijkbaarheid met de gemeentelijke gymzalen - waarbij de
huurinkomsten circa 50% van de werkelijke kosten bedragen - wordt uitgegaan van een
subsidiepercentage van 50%.
3.7 Tennisparken
Per 1 juli 2009 is besloten de verhuur van het Tennispark HBC en het Tennispark Groenendaal in het vervolg
rechtstreeks vanuit de gemeente te laten plaatsvinden. Tot genoemde datum werden beide tennisparken
verhuurd aan Optisport Heemstede bv en door laatstgenoemde doorverhuurd aan respectievelijk HBC Tennis
en Stichting Tennispark Groenendaal.
Op dit moment heeft de gemeente een huurovereenkomst met tennisvereniging HBC en tennisvereniging
Merlenhove. Beide overeenkomsten worden in 2019 voortgezet. De overleggen met de beide
tennisverenigingen hiervoor lopen inmiddels.
3.7.1 Tennisvereniging HBC
Tennisvereniging HBC is een vereniging met 615 leden. Een groot deel van de leden zorgt als vrijwilliger
voor het reilen en zeilen van de vereniging, het onderhoud van het eigen clubhuis en de banen. De bar is
in eigen beheer en de bardiensten worden door seniorleden bij toerbeurt gedraaid.
De gemeente is eigenaar van de grond waarop tennispark HBC is gelegen zonder opstallen, bestaande uit
7 kunstgrasbanen met baanverlichting en een kunstgrasoefenbaan zonder baanverlichting. De gemeente
heeft een huurovereenkomst gesloten met Tennisvereniging HBC lopende van 1 juli 2009 t/m 1 juli 2019.
De huur over 2018 is € 47.254. De tennisvereniging HBC is eigenaar van het clubhuis met kleed- en
wasruimten alsmede opslagruimten.
De gemeente is als verhuurder verantwoordelijk
voor de uitvoering en bekostiging van groot
onderhoud en vervangingen aan het gehuurde,
zodanig dat de baanverlichtingsinstallatie voldoet
aan de reglementen van de KNLTB en de banen
voldoen
aan
de
kwaliteitsnormen
van
KNLTB/NOC*NSF.
Daartoe
onderhoudt
de
gemeente
als
verhuurder
een
actuele
meerjarenonderhoudsplanning. Ten behoeve van
het eigenarenonderhoud van beide tennisparken wordt jaarlijks € 17.100 gestort in de voorziening
eigenarenonderhoud sportpark. Daarnaast vinden er diverse investeringen plaats. Zo stond er in 2018 de
vervanging van de verlichting op het programma.
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3.7.2 Tennisvereniging Merlenhove
Tennisvereniging Merlenhove is een vereniging met 724 leden en opgericht in 1985. Naast de leden van
de vereniging zijn er 450 particulieren die banen huren op het tennispark Groenendaal. Diverse
tennissers die eerst les hadden via tennisschool T-line en daarbij gebruik maken van de banen van
tennispark Groenendaal zijn recent lid geworden van Tennisvereniging Merlenhove. Vandaar dat het
ledenaantal van Tennisvereniging Merlenhove met 105 leden is gestegen in het seizoen 2016/2017.
De gemeente is eigenaar van de grond waarop tennispark Groenendaal is gelegen zonder opstallen,
bestaande uit 13 gravelbanen, waarvan 8 met baanverlichting. De gemeente heeft een
huurovereenkomst gesloten met Tennisvereniging Merlenhove lopende van 1 januari 2014 t/m 1 januari
2020. De huur over 2018 bedroeg € 36.374. De Stichting Tennispark Groenendaal is eigenaar van het
clubhuis met kleed- en wasruimten.
Zoals hierboven aangegeven is de gemeente in
de rol van verhuurder verantwoordelijk voor de
uitvoering en bekostiging van groot onderhoud
en vervangingen aan het gehuurde, zodanig dat
de baanverlichtingsinstallatie voldoet aan de
reglementen van de KNLTB en normen van
KNLTB/NOC*NSF. Hiervoor wordt een actuele
meerjarenonderhoudsplanning gebruikt. Ten
behoeve van het eigenarenonderhoud van beide
tennisparken wordt jaarlijks € 17.100 gestort in
de voorziening eigenarenonderhoud sportpark. Daarnaast vinden er diverse investeringen plaats.
Met Tennisvereniging Merlenhove was een overeenkomst tot geldlening gesloten gericht op het
afbetalen van een openstaande schuld van € 38.840 aan de gemeente per 2019. Eind 2017 was deze lening
volledig en dus vervroegd afgelost door Tennisvereniging Merlenhove.
Ledenaantallen verenigingen
De ontwikkeling in het ledenaantal verschilt per vereniging. In de onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de
ledenaantallen van diverse verenigingen op sportpark Groenendaal, HBC Voetbal en de tennisverenigingen HBC en
Merlenhove
Ontwikkeling ledenaantallen
VV RCH
VV VEW
2002
430
229
2007
493
228
2014/15
504*
200
2015/16
424
214
2016/17
451
207
2018/19
429
204
* Incl. 44 deelnemers Bitjes & Nopjes.

VV HFC

VV HBC

100
100
93
82
110
107

557
848
1130
1169
1188
1204

MHC
Alliance
865
1383
1637
1643
1698
1700

H&S RCH

TV HBC

340
240
231
185
177
175

693
740
776
762
742
615

TV
MERLENHOVE
777
595
556
565
670
724

3.8 Jaarlijkse subsidies Sport (2019)
Jaarlijks worden aan diverse sportinstellingen en sportverenigingen één of meerdere structurele subsidies
verstrekt. Hierop zijn de voorwaarden van het in december 2015 vastgestelde nieuwe subsidiebeleid van
toepassing. Het overzicht van deze structurele subsidies op het vlak van sport treft u op de volgende pagina
aan. Voor de volledigheid omvat dit overzicht tevens de “indirecte subsidies”. In het onderstaande overzicht
staan alleen de stichtingen en/of verenigingen die een structurele subsidie ontvangen.
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OVERZICHT STRUCTURELE SUBSIDIES SPORT EN RECREATIE 2019 (EN 2018)
VERENIGING/INSTELLING

SUBSIDIEGRONDSLAGEN EN BEREKENINGSWIJZE

VERSTREKT
2018 (€)

VERSTREKKING
2019 (€)

Voetbalvereniging RCH

Indirect subsidie: € 80.000,00

Voetbalvereniging HFC

Indirect subsidie: € 25.000,00

Voetbalvereniging VEW

Indirect subsidie: € 33.000,00

Honk & Softbalclub RCH-Pinguïns

Indirect subsidie: € 100.000,00

Mixed Hockey Club “Alliance”

Indirect subsidie: € 129.000,00

Stichting GSV Centrum

Bijdrage in onderhoudskosten sportaccommodatie
Fr. Schubertlaan periode 2016 t/m 2020
50% van (€ 50.000 : 5). Voor 2019 in € 4.000 aangevraagd.
Accommodatiehuur in Heemstede
30% van € 18.200,00
Indirect subsidie: € 37.500,00

5.000,00

4.000,00

5.220,00

5.460,00

Gymnastiek- & Sport
Vereniging “Heemstede”

Accommodatiehuur in Heemstede
20% van € 22.000
(= incl. huur sporthal Haarlem en excl. huur GSV-Centrum)
Voor 2019 in € 4.000 aangevraagd.
Indirecte subsidie: € 37.500,00

4.000,00

4.000,00

Heemsteedse Zwem- & Poloclub “H.P.C.”

Accommodatiehuur in Heemstede
30% van € 24.000

7.200,00

7.251,00

6.336,00

6.336,00

111.487,00

112.199,00

139.243

139.246

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
n.v.t

Heemsteedse Reddingsbrigade

Indirecte subsidie: € 50.000,00
Stichting SportSupport

Bijdrage in de kosten voor organisatie en
begeleiding van activiteiten in het kader
van de gehandicaptensport in de regio
Zuid-Kennemerland

Stichting Sportpark “H.B.C.”

Bijdrage in kosten dagelijks onderhoud velden
80% van € 57.000(velden)
en € 12.500 (kunstgrasveld) = € 55.600,00
(excl. omzetbelasting)
Bijdrage in kosten OZB
80% van € 3.750,00 = € 3.000,00
Bijdrage in meerjarenonderhoudsplan
2016 t/m 2020
-Sportzaal: 50% van € 6.506 = € 3.253,00
-beplantingen en overige
80% van € 23.358 = € 18.686,00
Bijdrage in de kosten lichtinstallatie, veld 2
- Aflossing 80% van € 2.850 € 2.280,00
- Rente 80% van € 8500 € 680,00
Bijdrage in de kosten aanleg
Kunstgrasveld (hoofdveld)
- Aflossing € 21.200,00
- Rente € 7.500,00

Totaal
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4. SPORT EN BEWEGEN: ANDERS GEORGANISEERD EN NIET GEORGANISEERD
Sportverenigingen zijn uiteraard niet de enige organisaties waar mensen sporten in georganiseerd
verband. Er zijn ook veel commerciële sportaanbieders, zoals zeilscholen, maneges, golfclubs,
sportscholen en fitnesscentra. Daarnaast is ongeorganiseerd sporten, individueel of informeel in
groepsverband, nog steeds in Nederland de vorm van sportbeoefening die het meest voorkomt. Deze
sporten vinden vaak in de openbare ruimte plaats. De volgende sporten zijn in dit verband populair:
toerfietsen/wielrennen, wandelen, zwemmen, schaatsen, skeeleren, hardlopen. Ook trendsporten als
skaten, kitesurfen, nordic walking, bootcamp etc. kunnen ongeorganiseerd plaatsvinden.
Een goed voorbeeld van sporten in de openbare ruimte is de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het
Spaarne. Deze vereniging is één van de grootste van Heemstede met 1100 leden.
5 TOEKOMST
In deze laatste paragraaf treft u een kort overzicht aan van de onderwerpen waarover u op korte en/of de
middellange termijn (voor zover bekend) op het gebied van sport en bewegen voorstellen of informatie kunt
verwachten.
 Vervanging toplaag veld 3 bij MHC Alliance
De vervanging van de toplaag van veld 3 bij MHC Alliance staat gepland voor deze zomer. De huidige toplaag is
een semi-zandkunstgrasveld. Het bestuur van MHC Alliance heeft bij Sportplaza Groenendaal Heemstede bv en
de gemeente het verzoek gedaan om op veld 3 een waterveld aan te leggen. Hiermee is de opwaardering van
het veld voor de gemeente budgetneutraal. Een raadsvoorstel hiervoor volgt uiterlijk in juni 2019.
 Onderzoek blaashal
Sportfondsen heeft opdracht gekregen om onderzoek te doen naar een blaashal op Sportpark Groenendaal
conform het plan van aanpak onderzoek blaashal. De uitslag van dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal
van 2019 verwacht.
 Beleidsplan Sociaal Domein
Sport en bewegen zal in het beleidsplan sociaal domein en lokaal gezondheidsbeleid 2019-2024 één van de
onderdelen vormen. Sport en bewegen draagt bij aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de
gemeente, heeft een positieve invloed op een actieve en gezonde leefstijl, bevordert sociale participatie en
zorgt er voor dat inwoners gezond en vitaal blijven. Naast een preventieve functie stimuleert sport en bewegen
naast de sociale, ook de emotionele en fysieke ontwikkeling van in het bijzonder jeugd en jongeren. Op 6 mei
vindt er een bijeenkomst plaats over het sociaal domein, waarbij diverse partners op het gebied van sport en
bewegen worden uitgenodigd. Het beleidsplan sociaal domein en lokaal gezondheidsbeleid 2019-2024 zal als Bstuk in juni aan de commissie Samenleving worden voorgelegd.
 Herijking nota sport en bewegen in Heemstede
Na het vaststellen van het beleidsplan sociaal domein en lokaal gezondheidsbeleid 2019-2024 volgt ook een
herijking van de nota sport en bewegen in Heemstede. De vigerende nota Sport en Bewegen in Heemstede is
vastgesteld in 2008: een actualisatie van deze nota ligt dan ook in de rede. De decentralisatie van taken per
2015 naar de gemeenten op het vlak van Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning
hebben niet alleen nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe doelgroepen voor gemeenten met zich mee
gebracht, maar ook (nieuwe) kansen voor het leggen van verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen
(waaronder sport). Ook binnen de diverse onderdelen van het gemeentelijke sportbeleid hebben zich
veranderingen voorgedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpassingen aan de verschillende
accommodaties.
 Meerjarenonderhoudsplannen Tennisparken
Beide meerjarenonderhoudsplannen van de tennisparken dienen vernieuwd te worden. Een voorstel hiervoor
volgt aan het einde van 2019.
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 Combinatiefunctionarissen
Heemstede doet sinds 2010 een beroep op de (middelen van de) Brede Impuls Combinatiefuncties van het Rijk
voor de inzet van combinatiefuncties. De regeling is in 2018 voorgezet onder de naam Brede Regeling
Combinatiefuncties voor de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2022. Heemstede heeft de
intentieverklaring voor deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties voor 5,84 fte ondertekend. Dit jaar
volgt er een nader voorstel voor de invulling (inhoudelijk en financieel) hiervan.
 Subsidie vervanging toplaag kunstgrasveld 1 Stichting sportpark H.B.C.
Stichting sportpark H.B.C. heeft een subsidieverzoek gedaan voor het vervangen van de toplaag van het eerste
kunstgrasveld op sportpark H.B.C. Dit kunstgrasveld is in 2009 aangelegd. Deze aanvraag zal eerst als B-stuk
worden voorgelegd aan de commissie Samenleving in het 3e kwartaal van 2019, voordat het college hier een
besluit over neemt.
 Hardloopwedstrijd
Een groep bewoners heeft het initiatief genomen voor een tweede hardloopwedstrijd in Heemstede naast de
Heemstedeloop in oktober. Ambtelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers.
SportSupport is inmiddels gevraagd hierover mee te denken.
 Stichting Sportfair
Na een bestuurlijk over met Stichting Sportfair heeft deze stichting vrijblijvend een voorstel gedaan voor een
Heemstede actief week. Ambtelijk zal er vervolg overleg plaatsvinden hierover. Ook in het bredere kader van
het evenementenbeleid.
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