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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD (van de rekenkamercommissie)  

1 RC 5 Vragen m.b.t. Paragraaf 2.4 doelgroepen sportbeleid  

(pag. 14 ev) 

U geeft in deze paragraaf informatie over landelijk 

onderzoek. 

- bij figuur 1: kunt u iets zeggen over de populatie van 

Purmerend /Beemster m.b.t. de aantallen laag - tot 

hoogopgeleiden? 

- bij figuur 2: kunt u iets zeggen over de 

bevolkingsdichtheid in de verschillende wijken van 

Purmerend en Beemster in relatie tot de deelname 

van wijkbewoners aan de bewegingsprojecten? 

 

Volgens het compendium voor de leefomgeving heeft de 

gemeente Beemster 32% hoogopgeleiden en de gemeente 

Purmerend 23% hoogopgeleiden. Dit betreft de groep tussen 

15 en 75 jaar. Hoger opgeleiden zijn in deze definitie 

personen met het hoogst behaalde diploma hbo of wo. 

Beemster ligt hiermee boven het landelijke gemiddelde, 

Purmerend onder het landelijke gemiddelde.  

 

Cijfers over de bevolkingsdichtheid in relatie tot de deelname 

aan bewegingsprojecten worden – voor zover bekend bij de 

rekenkamercommissie – in Purmerend en Beemster niet 

geregistreerd. Deze informatie is bij ons dan ook niet bekend.   

 

2 RC 5 Als de WHO constateert dat er een relatie is tussen % 

bewegen en de mogelijkheid om veilig lopend of op de 

fiets boodschappen te doen, zou de 

rekenkamercommissie dan niet kunnen aanbevelen te 

investeren in veilige fiets- en wandelroutes? 

 

In het rapport van de WHO over “tackling obesity by creating 

healthy residential environments”, wordt dit inderdaad 

geadviseerd. Tegelijkertijd is deze aanbeveling vrij algemeen 

en is het onderzoek dat hierna gedaan is erg internationaal 

georiënteerd. In Nederland en ook in Purmerend en 

Beemster zijn fietspaden en fietsvoorzieningen beter 

georganiseerd dan in veel landen en steden waar dit 

onderzoek betrekking op heeft. Het is goed mogelijk dat een 

verdere verbetering van de kwaliteit van deze verbindingen 

zinvol is om beweging te stimuleren, maar dit zal afhankelijk 

zijn van de belemmeringen in specifieke wijken. Als 

rekenkamer-commissie vonden wij een aanbeveling hiertoe 

ook wat politiek van aard en daarmee meer iets voor de 

gemeenteraad om te adresseren.  

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD (van de rekenkamercommissie)  

Het achterliggende punt vonden wij relevant en daarom 

hebben wij deze studie, inclusief de aanbevelingen van de 

WHO, opgenomen in het rapport.  

 

3 RC 5 Bij pag 16, kopje ‘niet westerse achtergrond’ 

- als het hier om landelijk onderzoek gaat, kunt u hier 

dan ook cijfers of grafieken geven, of gaat het om 

aannames? Bijvoorbeeld niet tuinieren of klussen kan 

ook te maken hebben met waar men woont. Klopt het 

bijvoorbeeld dat de betreffende groep nog steeds 

vooral in ‘flats’ woont? 

 

Dit gaat inderdaad om landelijk onderzoek door het Sociaal 

en Cultureel Planbureau. Meer achtergrondinformatie en 

studies hierover zijn te lezen in “De Sociale Staat van 

Nederland”, specifiek hoofdstuk 8 (vanaf pagina 189). Er 

worden in deze studies verschillende correlaties gelegd, 

waaronder inderdaad factoren als woonsituatie en inkomen.  

4 RC 5 In uw tekst, zowel als in de tekst van de SCP lijkt sprake 

van twee verschillende groepen, namelijk mensen met 

een niet-westerse achtergrond en niet-westerse 

migranten. Wij interpreteren de tweede groep als eerste 

generatie migranten. Is dat ook zo bedoeld, en hebt u 

ook zicht op enige verandering in de opstelling ten 

aanzien van bewegen bij tweede en volgende generaties 

mensen met een niet-westerse achtergrond? 

 

Het klopt dat verschillende studies verschillende definities 

gebruiken. De meest algemeen gebruikte definitie is die van 

het CBS, waarbij eerste en tweede generatie niet-westerse 

migranten Nederlandse inwoners zijn met als geboorteland, 

of ouders met geboorteland, één van de landen in de 

werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief 

Indonesië en Japan) of Turkije. Derde generatie niet-

westerse migranten worden niet geregistreerd, mede omdat 

over geboortelanden van grootouders in veel gevallen geen 

betrouwbare informatie beschikbaar is. 

 

Ten aanzien van positieve veranderingen ten aanzien van 

bewegen zijn in het eerder genoemde rapport “de sociale 

staat van Nederland” positieve ontwikkelingen te zien. Zo 

stijgt bijvoorbeeld de sportdeelname en zijn op andere 

sociaal-economische indicatoren (die weer samenhangen 

met voldoende bewegen en gezondheid) positieve 

ontwikkelingen te zien. Als voorbeeld: niet-westerse 

migranten zijn nog steeds vaker dan gemiddeld werkloos, 

maar maken hier wel een positieve inhaalslag in. (zie bv. 

pagina 132). 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD (van de rekenkamercommissie)  

5 RC 5 In de tekst verder onder dit kopje is ons niet geheel 

duidelijk waar deze overstapt van de  landelijke naar de 

Purmerends/Beemsters situatie. Is het zo dat 3% van de 

Purmerends 12 jarigen geen zwemdiploma A heeft 

behaald? 

 

Deze cijfers hebben betrekking op de landelijke situatie. De 

cijfers in Purmerend en Beemster hierover zijn niet bekend.  

6 RC 5 Bij pagina 16 kopje Zwemdiploma 

- u constateert dat op verschillende websites 

verschillende informatie wordt gegeven over de 

vergoeding van de kosten van het behalen van 

zwemdiploma A. Het betreft hier verwarrende 

informatie voor mensen uit een kwetsbare 

bevolkingsgroep. Is de coördinatie van deze 

informatie bij uw constatering direct aan de 

verantwoordelijke ambtelijke dienst doorgegeven? 

 

Ja, dit is al gedurende het onderzoek doorgegeven, om te 

zorgen dat de informatie op de websites snel aangepast zou 

worden.   

7 RC 5 Onderzoek is vooral gedaan vanuit het perspectief Spurd 

en niet vanuit de doelstellingen en beoogde resultaten. 

Spurd is een middel om in ieder geval een deel van de 

doelstellingen te behalen. Is er ook een overzicht van 

doelstellingen waar Spurd niet voor wordt ingezet in het 

kader van sport en recreatiebeleid? 

 

Er is geen overzicht van de doelstellingen waar Spurd niet 

voor wordt ingezet. Een probleem hierbij is dat de algemene 

doelstellingen van Spurd vrij abstract zijn. In de eerste 

aanbeveling van ons rapport gaan wij daar op in. Er zit een 

vrij groot gat tussen de algemene, lange termijn doelen van 

Spurd en de afspraken in de jaarplannen. Volgens de 

rekenkamercommissie zou het goed zijn wanneer er ook 

concretere meerjarige doelen en afspraken gemaakt kunnen 

worden. Dan wordt het ook mogelijk een goede politieke 

afweging te maken tussen de doelen van Spurd en doelen 

waar Spurd niet voor wordt ingezet. Nu lijkt die afweging vaak 

niet bewust gemaakt te worden.  

 

8 RC 5 Is aan te geven of er mogelijk sprake is van 

sportarmoede bij bepaalde doelgroepen om dat ze het 

niet kunnen betalen? 

 

In de (vrij abstracte) meerjaren afspraken met Spurd is hier 

een alinea over opgenomen in het rapport:  

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD (van de rekenkamercommissie)  

Behoud van voldoende mogelijkheden met een laag inkomen 

De indicator over het behoud van voldoende mogelijkheden 

met een laag inkomen is niet zo hard geformuleerd. Inwoners 

met een laag inkomen kunnen via de MeerDoen regelingen of 

via het Jeugdsportfonds sporten, of via de in de buurt 

georganiseerde activiteiten sporten. Of dit voldoende is of 

niet, is een politiek oordeel. 

(pagina 26) 

 

In de jaarverslagen van Spurd wordt aangegeven in hoeverre 

van deze regelingen gebruik gemaakt wordt. In Purmerend 

en Beemster worden voor mensen met lage inkomens deze 

oplossingen aangeboden. In hoeverre dit voldoende is en in 

hoeverre hier deze doelgroepen effectief mee bereikt worden 

is lastig te zeggen. Ook zit hier een element van een politiek 

waardeoordeel in, en daar gaat de rekenkamercommissie 

niet over.  

 

9 RC 5 Nu is gekeken naar opleidingsniveau en bewegen. Is dit 

ook aan te geven voor niveaus van de mate waarin een 

beroep meer of minder fysiek is.  

 

Nee, er zijn hiervoor geen cijfers. Opleidingsniveau valt 

statistisch gezien vrij goed te meten, voor de mate waarin 

een beroep meer of minder fysiek is ligt dit wat lastiger. Dit 

neemt niet weg dat het ongetwijfeld een rol kan spelen: 

mensen met een actief beroep komen uiteraard makkelijker 

aan hun aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging op een 

dag.  

 

 


