Bijeenkomst sport en politiek 25 januari 2018.
1. Reacties op de presentatie
Pieter Kos, geeft als reactie op het project met Suns aan dat Noordkop atletiek al iets soortgelijks
doet met G-sporters.
MBSOV: Jeugdsportfonds optrekken tot 18 jaar ( dit is al zo) Waarom is in Den Helder alle
accommodatie particulier en wordt dit niet centraal beheerd?
Toon Jacobs: wordt aan huurders ook OZB geheven?
Christen Unie: wat is de rol van Sportservice? Kan deze geen rol spelen in de contacten met de
Gemeente?
Sportservice: we doen wel aan verenigingsondersteuning maar hebben bijvoorbeeld geen
expertise op gebied van onderhoud. We proberen wel landelijk beleid te vertalen naar Den
Helder. Duurzaamheid daar hebben we niets mee.
VVD: Maar Sportservice heeft toch wel goede contacten in de sport en bij de Gemeente
HCSC: alles goed en wel maar we hebben toch echt behoefte aan 1 aanspreekpunt bij de
gemeente
Christen Unie: als er dan een aantal zaken zoals vier jaar geleden afgesproken niet zijn uitgevoerd,
waarom is dat nooit bekend geworden? Ik weet daar niets van.
Bert Deckers: Het gaat om korte lijnen met de politiek, een goed aanspreekpunt.
Groen links: als je bezwaar aanvoert tegen de OZB toelage en een jurist in de arm neemt dan heb
je goede kans dat dit succes oplevert.
Algemeen: Vrijwel unaniem is de politiek van mening dat de opslag van 10% op de OZB voor het
ondernemersfonds moet vervallen voor de sport. Ook het pleidooi voor een beleidsambtenaar
sport vindt brede steun.
2. Toelichting en visie van de aanwezige politieke partijen
Beter voor Den Helder
Wat heeft de politiek de laatste jaren voor de sport gedaan? Het vertrouwen moet hersteld
worden. Afspraken moeten nagekomen worden. Er moet meer geld naar de sport. Na de
verkiezingen moeten we regelmatig om de tafel. Onderhoud kan in veel gevallen door de
verenigingen worden gedaan. Dat scheelt in de kosten.
Behoorlijk Bestuur
In ons programma kiezen we voor de breedtesport. Het algemeen beleid is te kiezen voor de
jeugd. Het sportbesluit is niet voor iedereen eerlijk. De 10% opslag op de WOZ moet weg. VOG
moet gratis voor vrijwilligers in de sport.
CDA
Sport is voor ons zeer belangrijk. De activiteit van SV Noordkop richting het sociaal domein is erg
goed. Zwemlessen moeten vanaf 5 jaar. Er is veel bezuinigd op formatie, dat moet ongedaan.
Werkeloze 55 jarigen die actief zijn als vrijwilliger moeten niet meer hoeven te solliciteren.
Het sportaccommodatiebeleid is verouderd, dat moet op de schop. Geen 10% voor
ondernemersfonds. Praten met de sport.

Christen Unie Sport en andere vormen van bewegen is belangrijk. We zijn voor breedtesport. Het
Topsportfonds zijn we niet gelukkig mee hoe dat gaat maar het is wel goed voor jongeren we
pleiten voor 1 tot 2 x per jaar overleg..
D66
Topsportfonds is prima zolang het beperkt blijft. Op vroege leeftijd moet begonnen kunnen
worden met sporten. We juichen ontwikkelingen zoals de Johan Cruijff courts toe. De structuur bij
de beleidsambtenaren in de gemeente is vaag. De activiteiten samen met het sociaal domein zijn
onderbelicht. Geen 10% voor ondernemersfonds. Voor bijeenkomsten.
Gemeente Belangen
Heeft alle in de presentatie aangegeven adviezen genoteerd. Is positief over de inzet van de
ambtenaren. Vind dat er een centraal aanspreekpunt moet zijn voor de sport. Melkert banen is
een goed idee. Er moet een subsidie ambtenaar zijn en het ondernemersfonds dat is vreemd dat
daar aan moet worden betaald door de sport. OZB gespreid betalen.
Groen Links
We hebben 3 hoofdpunten: eerlijk, duurzaam en zorgzaam. Iedereen moet kunnen sporten,
energie neutraal. Sportcomplexen moeten duurzaam. Er moet onderling overleg zijn.
Vrijwilligers zijn belangrijk. Vanuit WMO mensen detacheren. OZB ondernemersfonds moet weg.
Helder Onafhankelijk
Sport is belangrijk. Zoiets als het jeugdsportfonds moet er ook komen voor ouderen. Zodat ieder
kan sporten. Het schoolzwemmen moet niet meer betaald worden uit het jeugdsportfonds. Het
topsportfonds ook voor commerciële sporten. Vanuit de gemeenteraad delegatie voor overleg.
Sportambtenaar ja.
PVDA
Vind de bijeenkomst prima maar is van mening dat het eerder moet, voordat de
verkiezingsprogramma’s geschreven worden. Sport moet meer betrokken worden bij het sociaal
domein. De bijdrage aan het ondernemersfonds moet weg. Verenigingen moeten betrokken
worden bij duurzaamheid.
Seniorenpartij
Sport verbroedert en moet beoefend kunnen worden door jong en oud. De driehoek moet beter
afgestemd en dezelfde visie hebben. Er moet bij de gemeente een vast aanspreekpunt komen.
Ook de kaart voor individuele sporters moet er komen. Voorts moet het schoolzwemmen terug en
meer beweegtuinen voor ouderen. Jammer 1x in de 4 jaar overleg, moet meer.
Stadspartij
Sport is belangrijk. Er moet meer over worden gesproken, overleg. Waarom sport belangrijk is.
Het is goed dat het Sociaal domein is opengesteld voor sporters. Zoals de atletiek nu is ingestapt is
prima. Samenwerken is van belang. We zijn tegen de toeslag voor het ondernemersfonds en voor
een beleidsambtenaar sport.
Vrije socialisten
Net als Koot en Bie moeten we de zaken goed uit onderhandelen. Meer bijeenkomsten maar
hoed u voor teleurstellingen je kunt wel alles willen. Sport verbroedert. Rekenkamerrapport??

VVD
Fijn dat er zo’n grote opkomst is. We zijn voor sport. Op het jeugdsportfonds wordt wat ons
betreft niet bezuinigd. Er is veel aanbod voor breedtesport jeugd, ouderen en gehandicapten. De
vraag is of na de evaluatie in 2015 nu alles wel goed is geregeld. Wij adviseren de raadsleden
vaker te benaderen.
We willen onderzoeken of zwemles voor kinderen onder de 6 jaar zinvol en realiseerbaar is.
De OZB moet gespreid kunnen worden betaald
Er moet 1 sportloket komen. We hebben al een ondernemers-en een bouwloket.
Bezien moet worden of op gebied van onderhoud regionaal kan worden samengewerkt
3. Sportpark Ruyghweg
Door de sportfederatie wordt in de presentatie aandacht gevraagd voor het feit dat er voor het
grote aantal atletiek-beoefenaars geen gemeentelijke accommodatie is. Daarom huurt men van
Defensie. Een deels afgekeurd complex en voor een exorbitant bedrag.
D66
Als je ziet wat er bijvoorbeeld in Haarlem en Alkmaar voor mooie accommodaties zijn dan liggen
t.o.v. Den Helder de verhoudingen wel ver uit elkaar. Er wordt getracht het complex Ruyghweg bij
de Rijks Vastgoed Dienst (RVD) op de afstotingslijst geplaatst te krijgen.
Als dat lukt dan heeft SV Noordkop mooie plannen. De atletiek wordt nu gemangeld.
PVDA
Het lijkt erop dat er niets gebeurt, er is geen beweging te bespeuren richting een oplossing. Alles
lijkt potdicht te zitten
Dick v d Weide
De atletiekbeweging dateert uit 1936 en heeft nog nooit een eigen sportcomplex gehad
Wethouder Sociaal Domein
Er is recent nog met de admiraal gesproken. Het complex staat op de afstotingslijst van de RVD.
Verwachting is dat er in 2018 een doorbraak komt.
Behoorlijk bestuur
Het is erg dat er nooit een eigen faciliteit was. En bovendien is bijna alles afgekeurd. Maar voor de
marine hoeft het ook niet beter omdat men alleen af en toe de hardloopbaan nog gebruikt.
Bert Deckers
Het probleem zit al heel lang in de pijplijn. Er zijn ook diverse keren alternatieven aangedragen.
Zoals atletiek op de Streepjesberg.
D66
Defensie vraagt er veel geld voor het terrein. Als men het idee krijgt dat de gemeente het wil
hebben om bijvoorbeeld huizen op te bouwen wordt het nog duurder.
CDA
Het is vreemd dat er al sinds 1936 geen accommodatie is voor de atletiek.

