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1 Aanleiding  
De taak van de rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster is: “Het uitvoeren van 

beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken die een bijdrage leveren aan de 

doeltreffendheid van het beoogde gemeentelijk beleid, alsmede de doelmatige en rechtmatige 

voorbereiding en uitvoering daarvan.” (Artikel 2 lid 2 verordening rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster 2018). 

 

Sport en recreatie kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. De gemeente stimuleert dit op 

verschillende manieren, bijvoorbeeld door het aanbod van voorzieningen als zwembaden, 

sportaccomodaties, peutergym en de ondersteuning van sportverenigingen. Een groot deel van 

de taken in Purmerend (en meer recent ook in Beemster) is belegd bij Spurd. Ten aanzien van de 

taken die Spurd wel in Purmerend uitvoert en (nog) niet in Beemster, zal een vergelijking 

gemaakt worden tussen het sport- en recreatiebeleid in beide gemeenten. 

 

2 Doel- en vraagstelling 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

 

“In hoeverre zijn de doelen die tussen Spurd en de gemeente zijn afgesproken gerealiseerd?” 
 
De hoofdvraag is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Welke doelen zijn tussen Spurd en de gemeente in de periode 2015 tot heden afgesproken? 
2. Hoe hebben de prestaties op deze doelen zich ontwikkeld? 
3. Wat is de huidige staat van Spurd in termen van: 

- dienstverlening 
- tevredenheid van verenigingen en overige gebruikers 
- financiën  
- risico’s  

4. Welke wensen leven er bij de gebruikers van de dienstverlening van Spurd? 
5. Hoe verloopt de informatievoorziening naar college en raad ten aanzien van Spurd? 
 
Naast deze deelvragen zal worden geïnventariseerd welke ideeën er bij verenigingen en 
(sport)deskundigen zijn om de (achterliggende) doelstellingen van Spurd doeltreffender en 
doelmatiger te realiseren. Voor wat betreft de gemeente Beemster zal vergeleken worden hoe het 
sport- en recreatiebeleid tot uitvoering komt en hoe de betrokkenheid van Spurd in Beemster is 
vormgegeven. 
 

3 Afbakening en methodiek 
Het onderzoek richt zich primair op de periode 2015 tot en met 2018, maar daarnaast zal er in het 

onderzoek ook aandacht zijn voor de doelen achter de verzelfstandiging van Spurd in juli 2008. 

Het onderzoek zich onder meer op de volgende onderwerpen: 

- De kwaliteit van de ondersteuning van de sportverenigingen in Purmerend en Beemster 

- De kwaliteit en beschikbaarheid van sportaccommodaties.  

- Stimulering en bewustwording inwoners ten aanzien van voldoende beweging in het 

kader van een gezonde leefstijl.  

- Terugblik verzelfstandiging Spurd in 2008 

- Bevoegdheden en positionering Spurd 

- Bewaking en controle doelen  
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Buiten afbakening: 

- De inrichting van de openbare ruimte: de mate waarin de openbare ruimte uitnodigend is 

ingericht voor sportactiviteiten en beweging. Dit valt voor het grootste deel niet onder de 

verantwoordelijkheid van Spurd. 

 

Qua methodiek zal vanuit verschillende bronnen informatie worden ingewonnen. Zowel via desk 

research (omnibus enquête, jaarverslagen, memo’s, raadsinformatie) als via interviews zal een  

beeld gevormd worden van de resultaten in de onderzoeksperiode. Wat betreft de interviews zal 

er een combinatie van deskundigen, direct betrokkenen en gebruikers worden samengesteld.  

 

4 Planning en organisatie 
Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de reguliere capaciteit van de 

rekenkamercommissie, dat wil zeggen de formatie voor de secretaris/onderzoeker en de externe 

leden van de rekenkamercommissie.  

 

Zoals gebruikelijk zal er een beroep gedaan worden op de ambtelijke organisatie voor een 

ambtelijk contactpersoon en inhoudelijke expertise bij het beoordelen van de informatie uit het 

desk research. In de aankondiging van het onderzoek zal, conform de verordening, ook de vraag 

naar een ambtelijk contactpersoon neergelegd worden bij de gemeentesecretaris.  

 

De planning voor het onderzoek is als volgt: 

Planning onderzoek   
  

 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr 

Onderzoeksopzet                   

Deskresearch, dossier-onderzoek                   

Interviews                   

Concept rapport                   

Aanpassingen concept rapport                   

Vaststellen concept rapport                   

Ambtelijk hoor                   

Bestuurlijk hoor                   

Commissie en raad                   

 


