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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Afhandeling Motie Samen Sterker Door Sporten
Inleiding
Op 23 maart 2021 heeft de raad de motie Samen Sterker Door Sporten aangenomen
(Bij2106359).
Hierin spreekt de raad uit:
‘Dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard een lange termijnvisie zou moeten hebben op het
gebied van sporten en bewegen. Deze visie zich ook zou moeten richten op toekomst van de
sportfaciliteiten. Aan deze visie een investeringsplan voor de komende 5 jaar zou moeten worden
gekoppeld.’
Het college wordt verzocht:
 Om in lijn met de harmonisatie van het sportbeleid een lange termijnvisie (minimaal 10
jaar) op te stellen ten aanzien van sporten en bewegen binnen de gemeente Dijk en
Waard;
 In deze visie aandacht te besteden aan de toekomst van de verschillende
sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten, in de toekomstige gemeente Dijk en Waard;
 Sporten in de openbare ruimte hierin ook een plek te geven;
 De uitgevoerde onderzoeken mede te gebruiken als input voor de visie;
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Dit onderzoek ook te gebruiken om met de sportverenigingen in gesprek te gaan om op
lange termijn behoefte in kaart te brengen;
Aan de visie een investeringsplan te koppelen voor de komende vijf jaar;
Ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard kort na het
ontstaan van de gemeente een besluit kan nemen over de visie en het investeringsplan.

Kernboodschap
Het college kan zich vinden in de motie dat voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard een visie
ontwikkeld zou moeten worden op het gebied van sporten en bewegen.
Hieronder volgt wat het college al ingezet heeft richting de harmonisatie van de nieuwe gemeente
op het gebied van sport en bewegen:
Kaders/visie
Het huidige sportbeleid dateert uit 2016 met de evaluatie sport en bewegen (Bij16-356).
Daarnaast zijn er aanvullende documenten waarin de sportverenigingen zijn betrokken, zoals de
sportonderzoeken uitgevoerd door het Mulier Instituut en het lokaal sportakkoord 2020.
Voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard wordt momenteel gewerkt aan een visiedocument met
leidende principes voor het Sociaal Domein. Het visiedocument kan gebruikt worden voor het
maken van verdere inhoudelijke keuzes en zo mogelijk doorontwikkeld worden naar een integraal
beleidskader, waar sport en bewegen onderdeel van uit maakt. Het zal in die zin ook verbinding
hebben met andere projecten, de totstandkoming van de strategische visie Dijk en Waard en de
toekomstige harmonisatieopgave.
Harmonisatie sportbeheer
Ook staat een opdracht uit om advies te geven over het beheer, onderhoud en exploitatie van
gemeentelijke sportaccommodaties in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Op basis van dit
advies zal de nieuwe raad een keuze maken welke vorm van sportbedrijf zij wenst voor de
nieuwe gemeente. Oplevering van dit advies is Q4 van dit jaar.
Voortborduren onderzoeken Mulier
Verder is er geen sprake van achterstallig onderhoud bij de gemeentelijke sportaccommodaties.
Dit komt omdat Heerhugowaard een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft voor de
gemeentelijk sportaccommodaties met bijbehorend gereserveerd budget. De voorgestelde
investeringen uit het investeringsplan sport (RB2021001) zijn gebaseerd op onafhankelijk
onderzoek van het Mulier Instituut.
In dit onderzoek wordt een doorkijkje gegeven waar mogelijk in de toekomst rekening mee moet
worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld de capaciteit van de binnensport vanwege de verwachte
groei van de zaalsporten zaalhandbal, zaalvoetbal en gymnastiek.
Deze uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek sluiten aan richting de nieuwe gemeente.
Voor de capaciteit van de binnensport in de winterperiode is Heerhugowaard Sport N.V. samen
met SSL (beheer sportaccommodaties in Langedijk) aan het verkennen of de bezetting van de
sporthallen gespreid kan worden.
Ook is zij samen met betrokken sportverenigingen een opzet aan het maken voor uitbreiding van
zaaluren voor de komende twee jaar. De verwachting is dat door deze organische groei aan
zaalsport ondercapaciteit van zalen ontstaat, waardoor bouw van een nieuwe sporthal op termijn
een logische keuze wordt. De Vaandel (langs het spoor) of op Sportpark de Kabel (in de
herontwikkeling Centrumwaard) zouden mogelijk als locatie kunnen fungeren.
Consequenties
De afhandeling van deze motie heeft geen financiële consequenties.
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Communicatie
Via deze brief wordt de raad geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
Bijlage(n)
1. Motie Samen Sterker Door Sporten (Bij2106359).
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

