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Startnotitie
“Op weg naar een nieuwe Sportnota; Alkmaar Sportstad”.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding.
Aan het begin van deze eeuw is Alkmaar, met steun van de Rijksoverheid, begonnen met de
uitvoering van de Breedtesportimpuls volgens het plan “Stadsbreed Sporten in Alkmaar”. Dit
plan is vervolgens geïntegreerd in de Beleidsvisie Sport 2002 -2006 en het daaraan
gekoppelde Masterplan Sportaccommodaties 2002-2006.
In de voorbije periode is er veel bereikt in Alkmaar. Tegelijkertijd is landelijk en lokaal de
aandacht voor sport toegenomen. De Rijksoverheid heeft in 2005 met de VWS nota “Tijd voor
Sport” en het uitvoeringsprogramma “Samen voor Sport” (2006) de sport nadrukkelijk op de
kaart gezet als instrument voor maatschappelijke gezondheid, participatie en prestaties.
Het huidige kabinet borduurt daar op voort en zet extra middelen in.
In Alkmaar heeft deze impuls brede aandacht. In 2007 zijn, naar aanleiding van een tweetal
raadsmoties, reeds extra middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de sport.
Alkmaar heeft tevens de ambitie om zich als Sportstad te profileren.
1.2 Actualisering.
Gelet op bovenstaande is het tijd om ons sportbeleid te actualiseren en te verankeren in een
nieuwe sportnota.
Deze startnotitie bevat een korte terugblik op de resultaten van de afgelopen periode, een visie
op sport in Alkmaar en belangrijke thema’s voor de toekomst. Tevens wordt het traject
aangegeven dat in 2008 moet leiden tot de nieuwe sportnota.

2. Opdracht
2.1 Interactief.
Voor de nieuwe sportnota wordt interactieve beleidsontwikkeling toegepast.
De toegenomen aandacht voor de maatschappelijke functie van de sport maakt het
noodzakelijk om het speelveld te vergroten. Naast de sportwereld worden maatschappelijke
organisaties en aanpalende beleidsvelden bij de totstandkoming van de nota betrokken.
2.2 Beoogd projectresultaat.
Een breed gedragen sportnota voor de periode 2008 – 2012, alsmede een
uitvoeringsprogramma met concrete projecten die voor een belangrijk deel gekenmerkt
worden door een integrale aanpak.

3. Resultaten van het Sportbeleid in de afgelopen jaren.
3.1 Breedtesport.
In 2006 hebben we verantwoording afgelegd aan de Rijksoverheid over de bereikte resultaten
in het kader van de Breedtesportimpuls. Deze komen, voor zover het de Breedtesport betreft,
overeen met de prestaties die voortvloeien uit ons beleid 2002 – 2006.
Het gaat daarbij om vier gebieden:
3.1.1 Structurele advisering en ondersteuning aan het primair en voortgezet onderwijs om
de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen.
• Een structureel sportkennismakingsaanbod in het basisonderwijs.
• Schoolsportdagen en toernooien.
• Sportactiviteiten in het kader van de Brede School.
• Projecten met een voorlichtend karakter over een gezonde voedings- en beweegnorm.
• Onderzoek naar de kwaliteit van de reguliere lessen lichamelijke opvoeding.
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3.1.2. Advies en ondersteuning bij sport- en spel initiatieven in de wijk en deelname aan buurtactiviteiten.
• Organisatie van sport- en bewegingslessen voor inwoners van allochtone afkomst.
• Fitheidtests voor 55-plussers, gevolgd door advisering en sportkennismaking.
• Uitleen sportmaterialen.
• Projecten ter bestrijding van overgewicht bij kinderen. (o.a. Sporthero)
• Project ter bevordering van weerbaarheid van kinderen. (Ki-Ai)
3.1.3. Advies aan en ondersteuning van sportverenigingen.
• Activiteiten en cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering.
• Organisatie van promotie- en ledenwervingsactiviteiten.
• Organisatie van sportevenementen in schoolvakanties.
3.1.4. Versterking van de infrastructuur Sport.
• Een professioneel Sportbureau, met ca. 4 fte. en free lance lesgevers/ trainers
en stagiaires van verschillende sportopleidingen, dat een breed scala aan projecten
uitvoert in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs en andere maatschaplijke organisaties.
• Een Regionaal Steunpunt Aangepast Sporten; ter stimulering van de sport voor
mensen met een beperking. In samenwerking met enkele buurgemeenten.
In 2007 is aan het Breedtesportbudget 200.000 toegevoegd. Dit bedrag wordt ingezet voor de
gebieden benoemd onder 3.1.1. en 3.1.3. middels de aanstelling van duale vakleerkrachten, die
bewegingsonderwijs op de scholen verzorgen én tegelijk de verbinding met de sportverenigingen leggen. Daarnaast is een start gemaakt met een eerste verenigingsmanager, die de
verenigingen met name gaat ondersteunen bij hun maatschappelijke taken.

3.2

Topsport.
In de beleidsvisie 2002-2006 was het uitgangspunt om clubs of takken van sport te
ondersteunen waarvoor wij kansen zagen om de nationale top te bereiken.
Daarin zijn wij slechts in beperkte mate geslaagd; de honk- en softbal accommodatie van
subtopper Alcmaria Victrix is op het door de bond vereiste topniveau gebracht en Topsport
Tom van der Kolk, die meerdere kampioenen heeft voortgebracht, heeft enkele malen subsidie
ontvangen.
Met twee andere door ons ondersteunde clubs liep het niet goed af. De turnvereniging Victory
ging ten onder en de handbalvereniging AHC Kolping degradeerde.
Weliswaar niet uit het topsportbudget, maar wel met een financiële bijdrage van de Gemeente
Alkmaar, is de wielerbaan in het Sportpaleis tot een internationale wielerarena verbouwd, die
veelvuldig door topsporters wordt benut. Onlangs vond er het EK Baanwielrennen plaats.
In 2006 en 2007 werd er mede met onze ondersteuning een internationaal basketball toernooi
georganiseerd in het Oosterhoutcomplex.
Ten behoeve van een doorlopende talentontwikkeling en noodzakelijke speciale begeleiding
heeft de Gemeente in 2005 samen met AZ en de onderwijsinstellingen Willem Blaeu, Horizon
College en Hogeschool INHOLLAND een convenant topsport ondertekend.
De komst van het AZ stadion en de successen van AZ in de voorgaande seizoenen hebben
zonder enige twijfel een zeer belangrijke rol gespeeld in het aanzien van Alkmaar als een
(top)sportstad.

3.3. Sportaccommodaties.
Dankzij het aan de Beleidsvisie gekoppelde Masterplan Sportaccommodaties 2002-2006
zijn er nu in Alkmaar meer, betere en schonere accommodaties.
• Renovatie en overkapping wielerbaan.
• Bouw sport- en jongerencomplex Oosterhout en in de buitenruimte aanleg kunstgras
korfbalveld, verhard handbalveld, speelplekken w.o. skatebaan en renovatie sportpark
Alkmaarsche Boys.
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•
•
•
•
•
•

Aanleg van kunstgras/wetra velden op alle voetbalcomplexen. In 2007 zijn de twee
laatste voetbalcomplexen van een kunstgras/wetraveld voorzien. (Alcmaria Victrix en
Jong Holland.
Renovatie honk- en softbalcomplex Alcmaria Victrix
Renovatie zwembad Hoornse Vaart, realiseren waterspeeltuin en overkapping 50meterbad.
Verbeterde herbouw van gymzaal Beethovensingel ten behoeve van verenigingsturnen.
Vrijroostering van gymzaal Kofschipstraat ten behoeve van verenigingsturnen en
voorzien van een specifieke, hoogwaardige turninrichting.
Verbetering onderhoud en inrichting gymzalen.

In 2007 is vanuit de resterende CAI gelden een fors bedrag ( 1,1 miljoen) beschikbaar gesteld
ten behoeve van sportaccommodaties. Vooral de verenigingsaccommodaties profiteerden
hiervan. Kleedkamers, clubgebouwen en technische installaties kregen een flinke opknapbeurt.

4. Hoe staan we er in Alkmaar voor op sportief gebied anno 2007.
4.1. Goede uitgangspositie.
Alkmaar heeft op dit moment een goede uitgangspositie. Het aantal sportaccommodaties is
toegenomen en meerdere bestaande accommodaties zijn of worden aangepast aan de eisen
van deze tijd. Op meerdere locaties zijn er kunstgrasvelden en we hebben een openbaar
Cruyffcourt. We beschikken in de Hoornse Vaart over een prachtig zwembad en
beleefden in 2007 een eerste succesvolle wandelvierdaagse.
Het AZ stadion, dat zelfs alweer gaat uitbreiden, en de Wielerbaan in het Sportpaleis én de sportieve prestaties in het voetbal en het baanwielrennen zorgen nationaal en
internationaal voor een goede naamsbekendheid.
Het onderwijs biedt ruimte aan jonge talenten via de Loot-school en speciale
sportklassen. In het bewegingsonderwijs neemt het aantal vakleerkrachten toe.
De vele breedtesportactiviteiten, georganiseerd door de sportverenigingen, het Sportbureau,
het Sportbedrijf en de commerciële sector zijn gemeengoed in Alkmaar. Steeds vaker in samenwerking met scholen en op wijk- en buurtniveau en waaraan veel inwoners deelnemen.
De lokale politiek is sport- minded en we hebben de wind mee van de landelijke overheid;
Alkmaar is in de race voor de organisatie van de nationale Special Olympics in 2010.
Kortom: Sport leeft!
4.2. Meten en weten.
Sport leeft. Daarover bestaat geen twijfel. Maar weten we nu ook of er in Alkmaar door de sportstimulering meer mensen zijn gaan sporten en bewegen?
In de evaluatie van de Breedtesportimpuls valt op dat er vooral gescoord is op geleverde prestaties: advies, ondersteuning, organisatie activiteiten, etc.
Bij alle overheden en maatschappelijke organisaties zien we dat er geworsteld wordt met de
termen prestaties, resultaten en maatschappelijke effecten. Ook in Alkmaar is er op dit gebied
een verbeterslag nodig.
In de nieuwe sportnota en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zullen we nadrukkelijker
onderscheid gaan maken. Gewenste maatschappelijke effecten zijn moeilijk meetbaar, maar
concreet beoogde resultaten laten zich wel beter meten. Om die resultaten te bereiken doen we
een beroep op de spelers in het veld om de benodigde prestaties te leveren.
Om een voorbeeld te noemen rondom voorkoming van overgewicht. We kunnen een organisatie
vragen om voor een doelgroep 5x per week een beweeg- en voedingsprogramma te verzorgen
dat uitgaat van een gezonde voedings- en bewegingsnorm. Dat is de prestatie. Het resultaat
bestaat uit het aantal deelnemers uit de doelgroep dat daadwerkelijk het programma volgt en
na afloop de gezonde normen kent. Een deelresultaat dat mogelijk bereikt wordt is dat de deelnemers op een verantwoord gewicht blijven of komen. Het rechtstreekse verband tussen de
prestatie en dit deelresultaat is echter moeilijk aan te tonen omdat een verantwoord gewicht
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van meer factoren afhankelijk is. Het maatschappelijk effect kan zijn: meer gezonde burgers
en minder ziektekosten.
Met het Sportbureau bestaat sinds 2007 een ( beleidsgestuurde) budgetregeling en met het
Sportbedrijf zullen er, als er een interne verzelfstandiging plaatsvindt, afspraken gemaakt worden
over de door de Gemeente gewenste taken en prestaties op sportgebied.
Uit de laatste omnibus enquêtes uit 2006 komt naar voren dat van de Alkmaarders van 18 jaar
en ouder 67% op een of andere manier aan sport doet. Dat is 5% hoger dan in 2004, maar gelijk
aan het niveau van eerdere jaren, 2000 en 2002.
Het aantal vrouwen dat aan sport doet, is toegenomen. (van 64% naar 70%) Zij sporten vaker bij
een sportschool of fitnessclub. Mannen sporten vaker als lid van een sportvereniging.
Van het totaal sporten de meeste op eigen gelegenheid (46%), 32% is lid van een vereniging.
Uit de antwoorden op een vraag over bewegen blijkt dat 3 op de 10 volwassen Alkmaarders
te weinig beweegt. Dit zijn vooral mensen met een laag opleidings- of inkomensniveau.
Het laatste onderzoek onder de jeugd dateert uit 2003. Ruim 75% van de jeugd t/m 15 jaar doet
aan sport. Bij de 16 t/m 20 jarigen is dat bij 56% het geval. Bij de jongere jeugd zijn voetbal,
tennis en zwemmen populair; bij de oudere jongeren fitness en aerobics. Naast sporten bij
een vereniging wordt er ook veel in vrije tijd gezwommen of buiten op veldjes gevoetbald.
78% van de jongere jeugd en 16% van de jongeren vertoeft regelmatig op een speelveld in
de buurt. Meisjes van allochtone afkomst blijven achter in hun deelname aan sport.
Op dit moment vindt het nieuwe omnibusonderzoek plaats onder de jeugd, waarin vragen zijn
opgenomen over de sportdeelname. Begin 2008 komen die gegevens beschikbaar. Dat geldt
ook voor een sportbenchmark waar Alkmaar aan meedoet. Daarin wordt het sportbeleid vergeleken tussen een aantal steden in Nederland met ongeveer hetzelfde aantal inwoners.
5. Financieel kader.
Het financieel kader wordt gevormd door de programmabegroting, thema Vitale Samenleving,
programma Sport. Verder de toevoeging van CAI rentegelden over de periode 2007-2011 en de
mogelijke extra gelden van het Rijk in het kader van de beleidsintensivering op het gebied van de
sport. In bedragen:
1) Programma Sport
6,2 miljoen
2) Cai rentegelden
800.000
3) Motie Sport Raad
200.000
De 200.000 heeft de Gemeente reeds ingezet voor de duale vakleerkrachten, die passen
in de combinatiefunctie waarop het Rijk fors gaat inzetten. De verwachting is dat in cofinanciering dit bedrag verdubbeld gaat worden tot 400.000.

6. Visie op sport in Alkmaar.

6.1. Algemeen.
Alkmaar wil een actieve, vitale stad zijn waarin de inwoners volop participeren.
Sport speelt daarbij een belangrijke rol. Veel mensen beleven plezier aan sport; het biedt
hen ontspanning, ontplooiing, competitie met anderen en het daagt hen uit tot het verleggen
van grenzen. Sport biedt sociale binding;ontmoeting en participatie op vrijwillige basis. En
sport heeft meestal een positief effect op de lichamelijke en psychische gezondheid.
Levenslang vitale burgers leveren de stad veel maatschappelijk rendement op. Daarnaast kan
sport als een instrument dienen om de stad te profileren.
6.2. Sport om de sport, als basisvoorziening.
De Gemeente Alkmaar wil haar inwoners een levendig en behaaglijk sportklimaat bieden.
Daartoe investeren wij in kwalitatief hoogwaardige, bij voorkeur multifunctionele, sportaccommodaties die tegen een aanvaardbare eigen bijdrage voor sporters beschikbaar zijn.
Ook zoveel mogelijk voor mensen met een beperking.
De Gemeente spoort haar inwoners aan om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
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Daarbij maakt de vorm waarin, georganiseerd, ongeorganiseerd of commercieel, en het
karakter, competitief of recreatief, niet uit. Wij erkennen evenwel dat de sport als basisvoorziening is voortgekomen uit de inzet van talloze vrijwilligers in de georganiseerde verenigingsstructuur. Naast de accommodaties investeren wij ook in de buitenomgeving, waar veel
ongeorganiseerde sporters hun vrije tijd doorbrengen; skate banen, trapveldjes, al dan niet
voorzien van kunstgras, wandel- en fietspaden, etc. De Gemeente heeft vooral een faciliterende
rol.
6.3. Sport als middel.
Sport blijkt een goed instrument om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Of het nu om
opvoeding en ontwikkeling, gezondheid, integratie of participatie gaat, overal kan sport een
bijdrage leveren. Voor het realiseren van dergelijke maatschappelijke doelstellingen heeft de
Gemeente de sportverenigingen en maatschappelijke instanties nodig.
Het is bij uitstek het gebied waarop vele beleidsvelden samenkomen en de Gemeente de
regierol heeft. Zij brengt partijen bij elkaar en faciliteert gezamenlijke initiatieven op het terrein
van sport en bewegen die verder reiken dan sport om de sport. Sport is niet de oplossing van
alle maatschappelijke problemen maar wel een instrument dat een positief effect kan hebben.
De afgelopen jaren hebben we met het project Sporthero, ter bestrijding van overgewicht bij
kinderen, kunnen constateren dat er resultaten worden geboekt bij een gezamenlijke inzet;
sport en beweging in combinatie met voedingsvoorlichting, een kookcursus en een training
sociale weerbaarheid.
Bij de sector Maatschappelijke Ontwikkeling loopt de sport dwars door de drie programmalijnen
van Opvoeding en Ontwikkeling (Jeugdbeleid), Meedoen en Kwetsbaarheid en Redzaamheid.
Bij laatstgenoemde bieden meerdere prestatievelden van de WMO kansen om sport als middel
in te zetten.
Het Rijk biedt de Gemeenten de komende jaren met name financiële ondersteuning bij de inzet
van sport als middel met de z.g. combinatiefuncties als aanjager.
6.4 Sport als prestatie, de topsport.
Naast de sport om de sport, waarin ook vaak in competitieverband gestreden wordt en mensen
prestaties neerzetten die kunnen leiden naar een overstap naar een hoger niveau, gaat het bij
de topsport bovenal om het doel de top te bereiken, op nationaal en internationaal niveau.
Alkmaar wil voor deze sporters een bijdrage leveren aan een gunstig sportklimaat;
Ondersteuning bij het combineren van de noodzakelijke training en het volgen van
onderwijs, alsmede het zoveel mogelijk aanpassen van de sportaccommodaties aan de geldende eisen voor het bedrijven van topsport. Meerdere accommodaties voldoen hier reeds aan,
maar er leven nog meer wensen en ambities, o.a. bij Trampolinevereniging Triffis.
De Gemeente hecht veel belang aan haar sporttalenten en is overtuigd van de impact die hun
prestaties hebben voor de stad en de uitstraling voor de breedtesport.
6.5

7.

Sport als city-marketing.
Sport is naast een middel om maatschappelijke doelen te bereiken ook een prima marketing
instrument voor de stad. De successen van AZ hebben Alkmaar de afgelopen jaren nationaal
en internationaal groots op de kaart gezet. Alkmaar beschikt met het DSB stadion, het Sportpaleis, het wedstrijdbad in de Hoornse Vaart, ijsbaan en hal bij de Meent en het Sportcomplex Oosterhout over accommodaties die ruimte hebben geboden aan aansprekende evenementen en perspectief bieden voor de toekomst van Alkmaar als sportstad.
De Gemeente wil daartoe nationale en internationale evenementen mede faciliteren.
Naast het sportbeleid heeft het evenementenbeleid hierin een belangrijke functie.

Belangrijke thema’s voor de toekomst.
7.1 Algemeen; de weging.
Onderstaande thema’s achten wij van groot belang voor de komende periode. In het
interactieve proces dat leidt naar de nieuwe sportnota zal een weging plaatsvinden.
Op sportgebied ontbreekt het Alkmaar niet aan ambities. Vanuit meerdere invalshoeken wordt
er gepleit voor profilering als sportstad. Voor de één betekent dat veel grote topsport evene-
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menten, voor de ander een rijk verenigingsleven en goede betaalbare voorzieningen voor de
inwoners. Gezamenlijk zullen er keuze’s gemaakt moeten worden die op een breed draagvlak
kunnen rekenen. En, om met Johan Cruyff te spreken, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo
betekent een groter DSB stadion nog meer toeschouwers en allure voor Alkmaar en
tegelijkertijd minder mensen die op de speeldagen van AZ zelf aan sport doen. Ook nu kost
het de amateurverenigingen al moeite om op die dagen hun spelers op het veld te krijgen.
In de euforie rondom sport dreigen we soms teveel zaken op één hoop te vegen. Gezondheid
(voldoende bewegen), vrije tijdsbesteding ( recreatief sporten), topsport en marketing
(als economisch instrument) zijn verschillende grootheden die elkaar kunnen versterken maar
ook tegengestelde belangen met zich meedragen.
Op basis van onze visie en ambitie, de kansen die wij zien en maatschappelijke vraagstukken
die om een oplossing vragen, komen we tot onderstaande thema’s, die onderling ook de
nodige raakvlakken hebben.
7.2 Nieuwe impulsen voor de breedtesport.
Gedurende de afgelopen jaren heeft de sportstimulering zich vooral gericht op de jongere jeugd
tot 12 jaar en op mensen met een beperking. Het Sportbureau voerde vele projecten uit in
samenwerking met het onderwijs en sportverenigingen.
Het Regionaal Steunpunt Aangepast Sporten van Sportservice Noord-Holland en de Stichting
MEE bediende de andere doelgroep.
Hoewel er in beperkte vorm reeds aandacht voor was, vragen enkele groepen de komende
periode om extra inzet; met name de groepen die structureel achterblijven in hun deelname aan
de sport of om verschillende redenen afhaken:
- Vrouwen en meisjes van allochtone afkomst; zij vinden onvoldoende aansluiting in het huidige
sportaanbod.
- Ouderen (55+) . Zij gaan vaak niet alleen met gewoon pensioen, maar ook met sportpensioen.
- Jongeren van 12 – 18 jaar. Deze groep is gevoelig voor trends en haakt vaak af bij de sportvereniging. Dat vraagt om een aansprekend en gevarieerd aanbod in samenwerking met het
jeugd- en jongerenwerk.
- Mensen met (dreigend) overgewicht. Een gezamenlijke aanpak op weg naar een gezondere
levensstijl is hierbij noodzakelijk.
- Mensen uit de lagere inkomensgroepen. De stadspas en andere sociaal economische
maatregelen zijn middelen om deze groep in beweging te krijgen.
7.3 Professionalisering van sportverenigingen.
De overheid doet steeds meer een beroep op sportverenigingen om een maatschappelijke
functie te vervullen, bijvoorbeeld in de wijk, de naschoolse opvang en het onderwijs.
Daarnaast worden de verenigingen geconfronteerd met een andere houding van de sporter, die
zich meer als consument manifesteert en de vrijwilliger die zich wel gericht voor een taak wil
inzetten, maar niet meer met ‘ hart en ziel’ voor alles van de club gaat.
Door de verruwing op en rond de velden is er ook inzet gewenst op het gebied van sportiviteit en
respect . Al deze zaken vragen om professionele ondersteuning. Daar waar we als Gemeente
veel verwachten van een vereniging past een bijdrage om een en ander mogelijk te maken,
bijvoorbeeld door de inzet van verenigingsmanager. Hiermee wordt in januari 2008 reeds een
begin gemaakt.
7.4 Een sterke verbinding tussen onderwijs en sport.
Tussen de sport en het onderwijs bestaan al veel verbindingen, waarbij het Sportbureau vaak
als intermediair fungeert. De Gemeente Alkmaar ondersteunt de ambitie van het kabinet om
tot een dagelijks sportaanbod te komen op en rond de scholen. Daartoe is een forse investering
nodig. Alkmaar zet in de eerste plaats in op de duale vakleerkracht, dat is de leraar lichamelijke
opvoeding die naast het bewegingsonderwijs op de school ook de verbinding legt met de
sportvereniging en de buurt. Het is een voorbeeld van een combinatiefunctie waar het Rijk
de komende jaren veel van verwacht en gelden voor beschikbaar stelt.
Het Horizon College heeft sinds kort haar eigen opleiding Sport- en Beweging. Dat biedt kansen
om een breed scala aan leer/werk plaatsen te ontwikkelen, die ondersteunend werken voor de
vakleerkrachten en de sportverenigingen bij hun activiteiten, al dan niet in Brede School verband.
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7.5 Blijvende inzet op accommodatiebeleid.
Alkmaar wil investeren in kwalitatief hoogwaardige , multifunctionele sportaccommodaties.
Een goede spreiding over de stad met een prominente wijkfunctie is gewenst.
Tot 2011 worden renteopbrengsten van de CAI gelden besteed aan verbeteringen van gemeentelijke accommodaties en nieuwe initiatieven.
Aan de Westrand is Sportcomplex de Meent toe aan een facelift, die gecombineerd kan worden
met de bouw van andere accommodaties die tegemoet komen aan langgekoesterde wensen van
bijvoorbeeld de trampoline- en schermvereniging.
7.6 Herwaardering van de sportieve inrichting van openbare buitenruimten.
Ruimte om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te sporten, draagt bij aan de leefbaarheid in
de wijken. Ook de ongeorganiseerde sporter die op eigen gelegenheid in beweging komt
heeft bijvoorbeeld behoefte aan wandel, fiets of skeelerpaden. Voor de jeugd zijn speelplaatsen
van groot belang voor hun ontwikkeling. Het succes van het Cruyffcourt in Daalmeer en het
kunstgrasveldje in Kooimeer dwingen ons om onze openbare sport- en speelruimte op haar
kwaliteit voor de huidige behoeften te toetsen.
7.7 Topsport en city marketing.
Topsport heeft een voorbeeldfunctie en promotiewaarde voor de stad. De Gemeente
heeft een convenant getekend met AZ en diverse onderwijsinstellingen om onze talenten
te ondersteunen bij hun sportcarrière in combinatie met een schoolopleiding.
Alkmaar beschikt over accommodaties die mogelijkheden bieden voor topsportevenementen, die
ons in staat stellen om de stad nationaal en internationaal als sportstad op de kaart te zetten.
De vraag is of we daarbij in het kader van ons evenementenbeleid vooral moeten inzetten op
onze kenmerkende Hollandse sporten als voetballen, wielrennen, schaatsen en zwemmen of dat
we breder kijken. Er leven veel ambities. Alkmaar is in de race voor de organisatie van de
nationale Special Olympics in 2010 en verenigingen die al meerdere malen aan de International
Children’s Games deelnamen, zoals atletiekvereniging Hylas en zwemvereniging DAW-Finenzo,
zouden deze spelen graag een keer naar Alkmaar halen.

7.8 Een Alkmaars Huis voor de Sport, verregaande samenwerking.
Alkmaar kent veel verschillende organisaties die zich bezig houden met de ondersteuning en
stimulering van sport. Het Sportbureau, de Sportraad, Sportservice Noord-Holland, het
gemeentelijk Sportbedrijf en stichtingen die opgericht worden ten behoeve van organisatie van
sportevenementen.
Voor de gewone burger en voor de sporters onder hen valt het niet mee om te achterhalen wie
wat doet. Een betere samenwerking achten wij van belang. Niet alleen om duidelijkheid te bieden
aan de burger maar ook uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit.
In andere steden zijn voorbeelden voorhanden van organisaties waarin de verschillende functies
zijn ondergebracht, al dan niet op afstand van de Gemeente en met namen als “Huis voor de
Sport”. Op dit moment hebben we in Alkmaar te maken met een gemeentelijke dienst, een
vereniging en meerdere stichtingen. Een van de opties is de vorming van een nieuwe
overkoepelende stichting die alle facetten verenigt die Alkmaar tot Sportstad maakt, waarbij de
Gemeente blijft faciliteren middels haar accommodatiebeleid en met de Stichting een
overeenkomst sluit over de te behalen prestaties en resultaten. Aan de totstandkoming van één
en ander zitten veel haken en ogen; de inzet van de Gemeente is om er in samenspraak met de
partners in het veld in de komende periode uit te komen.

8.

Projectorganisatie.
8.1. Projectstructuur
De werkzaamheden worden verricht door een kleine projectgroep bestaande uit
beleidsmedewerkers MO en Sportbedrijf, op onderdelen beperkt aangevuld met medewerkers
uit andere sectoren en/of een extern procesbegeleider. De projectgroep brengt advies uit aan
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de stuurgroep die gevormd wordt door het BVO Sport. Via het Bestuurlijk Voortgangsoverleg
wordt teruggekoppeld naar de verantwoordelijk projectbestuurder en de lijnorganisatie.
8.2. Rollen
• verantwoordelijke projectbestuurder
wethouder Sport
• opdrachtgever
sectorhoofd MO
• projectverantwoordelijke
beleidsadviseur sport
• ambtelijke deelnemers
medewerkers bij sectoren MO, Sportbedrijf, SO, EGG
• externe deelnemers
organisaties op het gebied van sport, onderwijs, welzijn, gezondheid en stadspromotie.
8.3. Betrokkenheid bij het project:
• ambtelijk: participanten en sectoren
• politiek: college, raadscommissies
• professioneel: externe deelnemers vermeld bij 9.2 en een procesbegeleider.
• publiek: andere belanghebbenden die zich niet vertegenwoordigd weten door de
genoemde externe deelnemers, bijvoorbeeld de ongeorganiseerde sporters.
9.
9.1

Planning
Plan van aanpak
Voor de totstandkoming van de nieuwe sportnota wordt gekozen voor een gefaseerd interactief
proces. Na de vaststelling van de startnotitie door het college van B & W en presentatie in de
raadscommissie samenlevingszaken, worden middels ronde tafelgesprekken en andere
bijeenkomsten de spelers in het veld betrokken.
De respons wordt vervolgens gebundeld en leidt in samenhang met de gemeentelijke visie en
de verschillende beleidsgebieden tot het schrijven van de kadernotitie, die daarna weer de
route B & W en commissie volgt. Met de respons van de commissie gaat de projectgroep aan
de slag met het schrijven van een concept sportnota en daaraan gekoppeld uitvoeringsplan
waarin de speerpunten, activiteiten en financiële consequenties duidelijk worden.
Na vaststelling van de conceptnota door B & W volgt de bespreking in de commissie en een
laatste inspraakavond met spelers uit het veld. Vervolgens wordt er afgesloten met het
bestuurlijk traject dat eindigt met de vaststelling van de nieuwe sportnota door de
gemeenteraad

9.2 Tijdsplanning.
Fase 1: Terugblik eerder beleid, beeldvorming, schrijven startnotitie, vaststellen startnotitie
door B & W en aanbieding ter opiniërende bespreking in commissie Samenlevingszaken. Oktober – december 2007.
Fase 2: Rondetafel gesprekken en consultatie spelers in het veld en andere beleidsvelden.
Verdeeld in clusters: sportverenigingen binnen en buitensport en Sportraad,
professionele sportorganisaties, onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg,
commerciële sport en evenementenorganisaties, ongeorganiseerde sporters,
beleidspartners bij de Gemeente. Februari – april 2008.
Fase 3: Bundeling respons uit fase 2 , koppeling met gemeentelijke visie en input aanpalende
beleidsgebieden, schrijven en vaststellen van kadernotitie door B & W en bespreking
notitie met de Commissie Samenlevingszaken. Mei – juli 2008.
Fase 4: Op basis van de input uit voorgaande fases schrijven van een concept sportnota en
concept uitvoeringsplan en vaststelling door B & W. Augustus- september 2008.
Fase 5: Bespreking concept in commissie Samenlevingszaken en laatste inspraakbijeenkomst met spelers in het veld. Input verwerken in een eindversie sportnota.
Oktober 2008.
Fase 6: Vaststelling sportnota door B & W en definitieve vaststelling door de Gemeenteraad.
November 2008.
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10. Middelen
Voor het bovenstaande traject is het van belang dat de betrokken beleidsmedewerkers door
de lijnorganisatie in staat worden gesteld om de uitvoering ter hand te nemen.
Voor de bijeenkomsten met de spelers in het veld zullen naast gemeentelijke vergaderruimtes
locaties bij de sportorganisaties gebruikt worden.
In het bestedingsvoorstel voor de CAI gelden is een bedrag van 25.000 € opgenomen voor
een concept “Sportstad Alkmaar”. Het traject dat tot de sportnota moet leiden past hierin.
Naast de kosten voor huur en catering zullen er voor een beperkte opdracht uitgaven zijn
voor een extern procesbegeleider.

11. Communicatie
Met de afdeling Communicatie zal aan de hand van de verschillende fases een planning
gemaakt worden met betrekking tot de externe communicatie en gekeken worden naar de
vormgeving van de tussentijdse producten.
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