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OnderwerpBestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van raadslid Marttin (VVD): "Een sportieve 
uitvoering van het Sportakkoord" d.d. 1augustus 2018 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op i augustus 2018 diende het raadslid Marttin (VVD) een initiatiefvoorstel in met de titel: "Een 

sportieve uitvoering van het Sportakkoord". Met dit voorstel wordt het college gevraagd in te 

stemmen met een drietal punten uit het "Amsterdams Sportakkoord 2018-2022". Dit betreft de 

volgende drie punten: 

1. De invoering van een bindende sportnorm met een minimaal aantal vierkante meter voor 

sport per woning voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor te bereiden en deze ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad; 

2. Af te zien van het voornemen de structurele financiering voor topsportevenementen om 

te zetten naar een incidentele financiering, met als doel om ook op de lange termijn 

jaarlijks minimaal één (internationaal) topsportevenement te organiseren; 

3. Te inventariseren welke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden er de komende jaren 

nodig zijn om de kwaliteit en functionaliteit van sportfaciliteiten op peil te houden en te 

optimaliseren en op basis hiervan in de voorjaarsnota een dekkingsvoorstel te doen om 

het sportaccommodatiefonds bij te vullen. 

Het college heeft met interesse kennis genomen van het voorstel. Het voorstel sluit aan op de 

ambities in het coalitieakkoord "Een nieuwe lente en een nieuw geluid". De VVD laat hiermee zien 

dezelfde ambities te onderstrepen als het college. 

Het initiatiefvoorstel "Een sportieve uitvoering van het Sportakkoord" staat niet op zichzelf. 

Amsterdammers kennen een rijke sporthistorie en er worden talloze initiatieven in de stad 
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genomen om sport en bewegen te bevorderen, klein vanuit de buurt zoals speeltoestellen en 

sportparken, maar ook groter zoals bijvoorbeeld het laten plaatsvinden van een (deel van) het El< 

in 2020 en diverse andere aansprekende topsportevenementen in Amsterdam. Naast deze 

initiatieven zijn er organisaties als bijvoorbeeld de Sportraad Amsterdam, Topsport Amsterdam, 

Jeugdfonds Sport Amsterdam en vele anderen die zich inzetten voor sport en bewegen in onze 

stad. Hierbij is het advies van de Sportraad Amsterdam, in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het benoemen waard. 

Onze reactie op het initiatiefvoorstel van raadslid Marttin (VVD) van 1 augustus jl. is de volgende, 

geordend naar de drie punten in het voorstel: 

1. De invoering van een bindende sportnorm met een minimaal aantal vierkante meter voor 

sport per woning voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor te bereiden en deze ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad; 

In februari van dit jaar heeft het vorige College ingestemd met de intentie om de in de groei van 

de stad niet alleen bezig te zijn met het bouwen van woningen, maar nadrukkelijk ook rekening 

te houden met de er bij behorende maatschappelijke voorzieningen. We vinden het belangrijk 

voor alle Amsterdammers dat er genoeg ruimte is en voorzieningen zijn om te sporten. In het 

coalitieakkoord staat de sportnorm dan ook expliciet benoemd. We juichen toe dat de VVD deze 

coalitie daarin steunt. Maatschappelijke voorzieningen, en zeker ook sport, zijn erg belangrijk 

voor de leefbaarheid van de stad en gezondheid van de Amsterdammer. Het is van groot belang 

dat de beschikbaarheid van deze voorzieningen meegroeit met de stad, daarom is de sportnorm 

uitgangspunt bij uitbreidingen van de stad. Bij alle investeringsvoorstellen die aan uw raad 

worden voorgelegd en die te maken hebben met de groei van de stad zal rekening gehouden 

worden met maatschappelijke voorzieningen inclusief sport. De norm voor maatschappelijke 

voorzieningen bij de groei van de stad, inclusief sport, is reeds vastgesteld en belangrijk. Het gaat 

er nu om, om op basis van de specifieke behoefte in een buurt en ligging het juiste voorzieningen 

niveau in een stadsdeel vorm te geven. De sportnorm differentieert naar de Amsterdamse 

buurten, maar ook de zich ontwikkelende maatschappelijke behoeften zijn van invloed. Het is 

niet zinvol om bij elke toevoeging van woningen eenzelfde type voorziening in m2  te realiseren. 

Bij de ene ontwikkeling kan aansluiting worden gezocht bij bestaande accommodaties en de 

andere wijk vraagt om een andere of veel grotere toevoeging. Wij vinden het van belang is dat de 

norm in totaliteit gehaald wordt en bij elke ontwikkeling wordt meegenomen. 

2. Af te zien van het voornemen om de structurele financiering voor topsportevenementen om 

te zetten naar een incidentele financiering, met als doel om ook op de lange termijn jaarlijks 

minimaal één (internationaal) topsportevenement te organiseren; 

Het College heeft ook een warm hart voor topsport en is het eens met de wens dat we jaarlijks 

minimaal één aansprekend internationaal topsportevenement verwerven en organiseren. Dat 

blijft zo in de toekomst en we stellen vast dat we die ambitie (blijven) delen met de VVD. Nadruk 

daarbij komt, wat deze coalitie betreft, nog meer op het samenvoegen met 
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breedtesportevenementen en schoolprogramma's. Er komt meer aandacht voor meisjes en 

vrouwen in de sport, net als voor sporten voor mensen met een beperking en we hebben oog 

voor evenementen die goed passen bij de stad en voor (nieuwe) populaire sporten zoals  Urban 

Sports.  Elk topsportevenement vraagt om een andere investering, daarbij zijn wij van mening 

dat een incidentele financiering voor de komende jaren goed werkbaar is. Wat betreft de 

financiering wordt er dan ook vastgehouden aan de vorm uit het coalitieakkoord. We hebben dus 

dezelfde intentie aangaande (top)sportevenementen en die kunnen we incidenteel bekostigen, 

zoals in het coalitieakkoord vastgelegd. We gaan er van uit dat de beschikbaar gestelde c 7 

miljoen voor de komende vier jaar voldoende is om de ambitie voor een jaarlijks 

topsportevenement te ondersteunen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze coalitie over 

het geheel genomen meer investeert in sport. Vanaf 2020 komt er structureel meer geld bij, c 3 

miljoen in 2020 oplopend tot 5 miljoen in 2022. Rekening houdend met de breedtesportwensen 

van het College, ook ten aanzien van de topsportevenementen, zal er dan sprake zijn van 

structureel meer geld voor programma's en evenementen. 

3. 	Te inventariseren welke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden er de komende jaren 

nodig zijn om de kwaliteit en functionaliteit van sportfaciliteiten op peil te houden en te 

optimaliseren en op basis hiervan in de voorjaarsnota een dekkingsvoorstel te doen om het 

sportaccomnnodatiefonds bij te vullen. 

Het College komt met een Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHP) als onderdeel van een 

Meerjareninvesteringsplan voor sociaal / maatschappelijke voorzieningen in de stad. 

Vooruitlopend op het structurele karakter daarvan zijn in de begroting 2019 middelen voor 

vervangingen en investeringen in sportvoorzieningen opgenomen. Het SHP Sport met een 

overzicht van de meerjareninvesteringen 2019-2022 zal eind 2018 aan uw raad worden 

voorgelegd. U krijgt daarmee inzicht in investeringen op de korte en langere termijn. Het 

sportacconnmodatiefonds is een incidentele dekkingsbron en leent zich minder goed voor dekking 

van structurele kosten als investeringen in onderhoud en groei. Het College kiest er voor om dat 

structureel te financieren middels het MIP. 

We steunen de intentie van het initiatiefvoorstel van de VVD en zijn van mening aan de daarin 

genoemde voorstellen punten uitvoering te geven. Wat betreft de voorgestelde 

financieringsvoorstellen blijft het coalitieakkoord leidend. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van A mst.rd-aTh 
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