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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN CULTUUR
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijswijk, 22 juni 1984
Bijgaand doe ik u de schriftelijke antwoorden toekomen op de vragen
van de Uitgebreide Commissievergadering dd 6 juni 1984, waarop van mijn
kant niet reeds mondeling is ingegaan.
Ik vertrouw u hiermede van dienst te zijn.
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
J. P. van der Reijden
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Wessel-Tuinstra: Wat is gebeurd met de resolutie van het Nationaal
Sport Overleg (NSO) inzake het vakonderwijs lichamelijke opvoeding en
welke uitwerking geeft de staatssecretaris daaraan?
De resolutie van het Nationaal Sport Overleg (NSO) inzake het vakonderwijs lichamelijke opvoeding is aangeboden aan de staatssecretaris van O
en W. De staatssecretaris van O en W heeft een antwoord (bijgaand) aan
het NSO gezonden. Dit antwoord is in het presidium van het NSO aan de
orde geweest en ter kennisneming aan de leden van het NSO gezonden.
Dat de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding ook voor mijn beleid van
belang is, heb ik reeds meerdere malen naar voren gebracht.
Bijlage:
Aan het Nationaal Sport Overleg
prof. dr. G. den Boef, voorzitter
's-Gravenhage, 14 maart 1984
De mij bij uw brief van 19 januari jl. toegezonden resolutie van de
vertegenwoordigers van de Nederlandse Sport Federatie in het Nationaal
Sport Overleg, over het onderwijs in de lichamelijke oefening op de
toekomstige basisschool heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb er behoefte
aan u te dien aanzien het volgende mee te delen.
Zoals door mij is toegezegd bij de behandeling van de Wet op het
basisonderwijs en de Overgangswet WBO in de Kamer heb ik in 1983 een
concept-beleidsnotitie uitgebracht, waarin mijn voorgenomen beleidslijn
wordt aangegeven voor de positie van het vakonderwijs onder de Wet op
het basisonderwijs.
De beleidsnotitie is voor wat de onderwijskundige uitgangspunten
betreft in juni 1983 besproken met de onderwijsorganisaties in de Centrale
Commissie voor Onderwijs Overleg. Medio maart zullen de rechtspositionele
aspecten van de beleidsnotitie worden besproken in het Georganiseerd
Overleg over de rechtspositie van het onderwijspersoneel. Na afronding
van dit overleg zal de notitie worden toegezonden aan de Kamer.
Aansluitend op de bepalingen in de Wet op het basisonderwijs over
doelstelling en inrichting van de basisschool, wordt door mij in de beleidsnotitie grote nadruk gelegd op de rol van de groepsleraar voor de continuïteit
van het onderwijsleerproces en de samenhang tussen de verschillende
leer- en vormingsgebieden. Met dit uitgangspunt verdraagt zich niet goed
dat bepaalde vakken moeten worden onderwezen door speciale vakdocenten.
Uitgegaan wordt van een brede inzetbaarheid van de groepsleraar. Ik
onderschrijf de passage in de resolutie dat er zodanige voorwaarden
moeten zijn, dat de kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening
op de toekomstige basisschool wordt gegarandeerd. Dit geldt vanzelfsprekend evenzeer voor de overige leer- en vormingsgebieden. Afstemming
van de inrichting voor de opleidingsscholen voor de leraren basisonderwijs
en de nascholing op de hierboven aangegeven uitgangspunten voor de
basisschool is onderdeel van het beleid. Voorts zal de gekozen beleidslijn
over enkele jaren worden geëvalueerd.
Centrale vraag daarbij is of de opleiding aangevuld met specifieke
nascholing onderwijsgevenden aflevert die op tenminste hetzelfde niveau
onderwijs geven in die vakken die op dit moment veelal door vakleerkrachten
worden verzorgd.
Het bovenstaande betekent overigens niet dat ook de mogelijkheid om
aan de basisschool speciale vakdocenten aan te stellen verdwijnt. Publikaties
in de pers en in vakbladen naar aanleiding van de beleidsnotitie hebben
hierover kennelijk misverstand gewekt. Ik betreur dat. Ook in de 2e alinea
van de resolutie tref ik dit misverstand aan. In deze alinea wordt gesproken

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18039, nr. 6

2

van het voornemen van de minister van onderwijs en wetenschappen om
bij de invoering van de Wet op het basisonderwijs de mogelijkheid tot het
inzetten van vakleerkrachten uit te sluiten. Dit is niet juist. Deze mogelijkheid
blijft bestaan. Allereerst is het zo dat in de overgangsregelingen in de
Overgangswet WBO is voorzien in een bescherming van het dienstverband
van het door het Rijk bekostigde personeel bij de inwerkingtreding van de
Wet op het basisonderwijs. Deze bescherming geldt ook voor de aanwezige
vakleerkrachten.
Ook met de verdere regelingen blijft gewaarborgd dat aan de basisschool
speciale vakleerkrachten kunnen worden aangesteld. Aan de vakleerkrachten, die op 31 juli 1985 werkzaam zijn in het gewoon lager onderwijs zal de
bevoegdheid worden verleend tot het geven van basisonderwijs in de
onderwijsaktiviteiten waarvoor zij voor het lager onderwijs bevoegd zijn.
Hetzelfde zal gelden voor de vakleerkracht, die weliswaar op 31 juli 1985
niet werkzaam is in het gewoon lager onderwijs, maar op die datum wel de
bevoegdheid bezit. De konsekwentie van de brede inzetbaarheid van de
groepsleraar is wel dat, met het aantal reeds aanwezige bevoegde leerkrachten, naar schatting ± 3000, geen nieuw opgeleide vakleerkrachten
noodzakelijk zijn. Om in de komende jaren desgewenst te voorzien in de
behoefte aan speciale vakdocenten in het basisonderwijs is voldoende
aanbod aanwezig.
De keuze om een bepaald vakgebied op de basisschool te laten verzorgen
door een groepsleraar of een speciale vakleerkracht wordt, zoals dat ook
thans het geval is, overgelaten aan het bevoegd gezag, op basis van de in
het schoolwerkplan gedane keuze voor de inrichting en organisatie van het
onderwijs. In het algemeen zal deze keuze zich voordoen wanneer een
vakature is ontstaan.
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
J. P. van der Reijden
Hennekam: Krijgt de relatie tussen sport en gezondheid niet te veel
nadruk?
De relatie tussen sport en gezondheid heeft bewust meer aandacht
gekregen dan voorheen. Het begrip gezonde levensstijl, dat ik in mijn
notitie hanteer, moet evenwel niet alleen medisch maar ook maatschappelijk
worden uitgelegd. Natuurlijk is de gezondheidswaarde slechts een deel van
de brede waarde van sport en is sport geen gezondheidsrecept. Dat de
sport ook een maatschappelijke component heeft, naast een intrinsieke
waarde, is naar mijn mening onbetwist. Tenslotte ben ik van mening dat
ook sportmedische begeleiding méér is dan strikte gezondheidszorg. Ik zal
daar in de nota Sportgezondheidszorg op terugkomen.
Keja: Wanneer komt de nota

gehandicaptensport?

De toegezegde voortgangsnotitie gehandicaptensport zal nog dit jaar aan
de Kamer worden gezonden. Er is echter nog - zoals afgesproken vooroverleg noodzakelijk met de Federatie Sport Gehandicapten.
Keja, Hennekam en Worrell:
a. Vindt de staatssecretaris ook niet dat de kwaliteit van leiding en
begeleiding bij het Aerobic Dance er met de haren is bijgesleept?
b. Hoe beoordeelt de staatssecretaris het gebrek aan deskundigheid in de
fitness-cultuur?
c. Hoe denkt de staatssecretaris over de problemen rond sport en
doping, die zich naar bijv. body-buiding scholen blijken te verplaatsen?
De fitness-cultuur is een ontwikkeling die mij zorgen baart. In mijn notitie
heb ik dat reeds aangegeven en ik heb daartoe reeds de volgende maatregelen getroffen.
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Bij de kortdurende (drie zaterdagmiddagen bijvoorbeeld) commerciële
opleidingen wordt niet uitgegaan van een bepaalde vooropleiding zoals dat
wel bij het Kon. Nederl. Gymnastiek Verbond het geval is en ik heb mijn
zorg over de kwaliteit van de leiding en begeleiding van het aerobic dance
door middel van een persbericht en een brief aan alle gemeenten kenbaar
gemaakt.
Op het moment dat Nederland overstroomd werd door de Aerobic-rage
was het voor het Kon. Nederl. Gymnastiek Verbond uiteraard niet mogelijk
om terstond alle leiders bij- of om te scholen. Om toch snel in te kunnen
spelen is gekozen voor een kortdurende bijscholing voor diegenen die
reeds in het bezit waren van een diploma in een aanverwante tak van sport.
Thans bestaat er een samenwerkingsverband tussen het KNGV en de
Vereniging voor Judoleraren met betrekking tot opleidingen aerobic dance
ten behoeve van hen die leidinggeven in sportscholen.
De Nationale Sport Academie is gevraagd een onderzoek te verrichten
naar aantal en kwaliteit van de sportscholen. Na dit inventariserend
onderzoek zal ik mij beraden over verder te nemen maatregelen. Daarop
vooruitlopend wordt met de betrokken sportorganisaties en de Nederlandse
Sport Federatie overleg gevoerd met betrekking tot een te ontwikkelen
opleiding voor deze sector. Inzake een te ontwikkelen vestigingsbeleid voor
sportscholen zal overleg met de minister van Economische Zaken noodzakelijk zijn.
Naar verluidt zouden binnen het body-building-gebeuren - ook door zeer
jonge mensen - stimulerende middelen worden gebruikt; daarvan is ook in
recente perspublicaties uitdrukking gegeven. In het kader van het dopingbeleid zal ik daar aandacht aan schenken. Mede aan de hand van de
uitkomsten van een tweetal dopingonderzoeken van het NISGZ (najaar
1984 gereed) ben ik voornemens een notitie te maken over de grensvragen
met betrekking tot het gebruik van stimulerende middelen.
Keja, Hennekam: Kan de staatssecretaris zijn invloed aanwenden voor
het behoud van het circuit van Zandvoort?
Laat de Wet geluidshinder niet toe dat de Grand Prix wordt aangebracht
als een bijzondere bedrijfsomstandigheid in de zin van die wet, of is er
sprake van een politieke prestigestrijd?
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne
heeft duidelijk aangegeven dat de Wet geluidshinder de bevoegdheid om
de Grand Prix als een bijzondere bedrijfsomstandigheid aan te merken
toekent aan de provinciale overheid. Zij dient in deze dan ook een oordeel
te geven.
Hoewel ik het wegvallen van het circuit zou betreuren zijn, gezien het
vorenstaande, mijn mogelijkheden om het behoud te bewerkstelligen
uiterst beperkt.
Worrell:
a. Wat beoogt de staatssecretaris met de Nationale Sport Academie?
Grijpt hij daarmee niet te hoog?
b. Is de nascholing van ClOS-abituriënten wel een taak voor de Nationale
Sport Academie?
a. In mijn Notitie Accenten Sportbeleid noem ik een aantal taken voor
de NSA, zoals onderzoek en opleidingen, alsmede nascholing van beroepskader. De realisering daarvan zal mede afhangen van de beschikbare
mankracht die door de NSF vrijgemaakt, dan wel aangetrokken kan
worden. Nader overleg met de NSF hierover wordt gevoerd.
Tot de verdere taken van de NSA moeten onder meer worden gerekend:
- cursusontwikkeling
- docentenscholing
- bijscholing en studiedagen
- beroepsopleidingen
waarvan tot nu toe hoogwaardige kaderbijscholingen voor coaching,
arbitrage en opleidingsfunctionarissen gerealiseerd zijn.
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b. Het ministerie van O en W rekent na- en bijscholing van CIOS-abituriënten niet tot haar taken. Na- en bijscholing worden thans verzorgd door
hun vakorganisatie, de Nederlandse Federatie van Werkers in de Sport
(NFWS). De NSA kan in overleg met de NFWS zorgdragen voor nascholing
van ClOS-abituriënten in de vorm van applicatie-cursussen, managementen andere hoogwaardige kaderopleidingen.
Keja: Kan de staatssecretaris antwoord geven op de vraag waarom de
KNVB door de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) met 35%
wordt gekort en de andere sporten minder?
Door de niet onaanzienlijke terugloop van de inleg op de SNS-kansspelen
en de uitgeputte reserves is de Stichting genoodzaakt een bedrag van f 12
miljoen te bezuinigen ten opzichte van het uitkeringsniveau van vorige
jaren.
Mede op voorstel van de overgrote meerderheid van de vertegenwoordigers van de georganiseerde sport in het SNS-bestuur heeft de Stichting op
grond van de door haar gestelde prioriteiten besloten de uitkering aan het
betaald voetbal in 1985 met 36,5% terug te brengen. Op sommige andere
uitkeringsrubrieken zal een lager, op andere overigens een hoger bezuinigingspercentage worden toegepast.
Hennekam: Heeft de staatssecretaris over de maatschappelijke kosten
van sportmanifestaties inmiddels andere gedachten dan bij de laatste
Uitgebreide
Commissievergadering?
Tijdens de UCV van 24 januari 1983 heb ik op dit punt als mijn opvatting
gegeven, dat ik vooralsnog geen mogelijkheden zie om van het absolute
beginsel dat er recht op bescherming bestaat, af te stappen, evenmin om
tot een goede verdeelsleutel van de met die bescherming samenhangende
kosten te komen als een beslissing dienaangaande al aan de orde zou zijn.
Wel heb ik mij bij die gelegenheid een voorstander getoond van gemeenschappelijk beraad met de sportorganisaties.
Dit standpunt huldig ik nog altijd.
Overigens zie ik met belangstelling uit naar de resultaten van de discussie,
die het Nationaal Sport Overleg (NSO) voornemens is over de maatschappelijke c.q. publieke kostenvan sportmanifestaties te voeren. Naarverwachting zal die discussie in het voorjaar van 1985 plaats hebben. Afhankelijk
van de uitkomsten zal ik bezien of er aanleiding bestaat mijn standpunt te
herzien.
Worrell: Wat is de reden dat f WO 000 voor internationale
is geschrapt?

samenwerking

Bij de nadere bestemming van de beschikbare middelen is het extra
bedrag van f 100 000 voor internationale samenwerking komen te vervallen
gezien de - overigens zeer beperkte - mogelijkheden dienaangaande in de
begrotingsmiddelen van de directies Sportzaken en Internationale Betrekkingen van het departement van WVC. Onderzocht zal worden in hoeverre
de ministeries van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en
Economische Zaken mogelijkheden zien de sport een plaats in hun activiteitenprogramma's te geven.
Keja: Wordt, wanneer de staatssecretaris een sportmedisch adviescentrum
advies wil laten geven bij blessures, de verantwoordelijkheid van de arts
niet weggenomen? Kan deze verantwoordelijkheid niet blijvend gelegd
worden waar deze behoort te liggen ?
De huidige praktijk in de ruim 30 landelijk verspreide SMA's laat zien dat
de sportadvisering door SMA's zoveel mogelijk via de huisarts verloopt. In
diverse regio's bestaan goede verwijzingsrelaties van de huisarts naar het
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SMA. De SMA's verrichten overigens niet zelf behandelingen. Zij verwijzen
met advies naar de huisarts.
De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt speelt bij SMA-bezoek
een grote rol. Een SMA-consult wordt door geen ziektekostenverzekeraar
vergoed. Bezoekers van SMA's zijn daarom veelal diegenen die de mogelijkheden van de reguliere zorg vergeefs hebben beproefd of meer specialistisch willen worden geadviseerd. SMA's hebben als belangrijk voordeel
dat ze beschikken okver artsen en fysiotherapeuten met de applicatiecursus
sportgeneeskunde resp. sportfysiotherapie. Het is mede daarom, dat ik op
dit moment het SMA zie als een goede aanvulling op de bestaande reguliere
zorg.
Gestreefd wordt naar een versterking van de samenhang tussen structuren
in het veld van de sportgezondheidszorg, een aspect dat tot uiting zal
komen in de u eind dit jaar toegezegde nota sportgezondheidszorg.
Hennekam, Worrell: Is het in feite niet oneigenlijk om met een beroep op
gelden van derden (sponsors) de financiële vertaling van het eigen beleid
rond te maken?
Het is eigen aan de sport dat activiteiten en voorzieningen via verschillende,
op elkaar afgestemde geldstromen worden gefinancierd. Ik acht zulks niet
bezwaarlijk en met betrekking tot de financiële vertaling van de voornemens
in de notitie Accenten Sportbeleid ook niet oneigenlijk.
In elk geval zal er op worden toegezien dat er bij de uitvoering geen
situatie ontstaat dan rijksoverheidsgelden worden gebruikt voor doelstellingen die door de sponsors worden nagestreefd en die in strijd met de
doelstellingen van het sportbeleid zouden zijn.
Keja: Kan een overzicht worden gegeven van de financiële rijksoverheidbijdragen ten behoeve van het gezondmakingsproces van het betaald
voetbal, de gederfde inkomsten aan shirtreclame in de eerste fase van het
gezondmakingsproces en de kosten, voortkomende uit de invoering van
een cao en het wettelijk
minimumloon?
Seizoenen

Exploitatiebijdragen

Acc.verb

Land .taken

' 7 8 - 7 9 t/m
' 8 1 - ' 8 2 (eerste
vierjarenplan)
'82-'83

f
f

8 318 923
2 000 000

f

f
f

'&3-'84

f

1 400 000

Totaal

f 11718 923

3 450 000
-

f

600 000

f 4 050 000

2 499 592,73
600 000

f

600 000

f 3 699 592,73

Dit betekent dat over vijf seizoenen de rijksoverheid f 10,3 miljoen aan
exploitatiebijdragen heeft verstrekt en niet f 11,7 miljoen zoals gesuggereerd.
Voor wat betreft de mogelijke derving aan inkomsten uit shirtreclame wil
ik erop wijzen dat shirtreclame in het betaald voetbal is ingevoerd met
ingang van het seizoen 1982-1983. De ontwikkeling van deze inkomstenbron
is als volgt:
seizoen 1962-1983: f3,7 miljoen (bron: BBI-persbericht mei 1984 inzake
exploitatieresultaten seizoen 1982-1983)
seizoen 1983-1984: f5,1 miljoen (prognose op grond van begrotingen
clubs, eindafrekening nog door BBI vast te stellen in september 1984)
seizoen 1984-1985: f5,7 miljoen (op grond van bij BBI ingediende
clubbegrotingen, die echter nog niet zijn goedgekeurd door het BBI).
Over de afgelopen twee seizoenen waarin shirtreclame mocht worden
gevoerd is derhalve sprake van een bedrag van f8,8 miljoen aan shirtreclamebaten, in tegenstelling tot de genoemde drie seizoenen waarin f 15
miljoen aan shirtreclamebaten zou zijn gederfd.
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Ten aanzien van de stelling dat vijf seizoenen cao en invoering van
minimumloon f 10 miljoen aan extra kosten heeft meegebracht wil ik er
allereerst op wijzen dat invoering van een ca.o. mogelijk wel samenging
met eisen van de externe geldgevers, maar de onderhandelingen daarover
tussen de FBO en de werknemersorganisaties reeds lang een feit waren ten
tijde van de start van het gezondmakingsproces. Vóór de invoering van de
ca.o. was er in het betaald voetbal sprake van het niet naleven van de Wet
op het minimumloon. De normalisering hiervan vond in 1979 plaats door
de invoering van een ca.o. Uiteraard heeft deze ca.o. een stijging van de
personeelskosten voor de clubs met zich meegebracht. Uit BBI-gegevens
(zie ook het rapport «Naar Volwaardig Betaald Voetbal» blz. 16) blijkt dat de
directe kosten samenhangend met de invoering van de ca.o. voor contractspelers in 1979 circa f 1 miljoen hebben bedragen.
De indirecte kosten zijn te ramen op circa f 3 miljoen.
Voorts mag niet onvermeld blijven dat de in de ca.o. neergelegde
minima vanaf 1979 met circa 20% zijn verlaagd (conform maatregelen met
betrekking tot jeugdlonen en de 10% loonsverlaging in 1981 door het
vervangen van de urenregeling door een percentageregeling).
Tenslotte is in het seizoen 1981-1982 door afvloeiing van personeel en
verlaging van de salarissen een bezuiniging op de loonkosten doorgevoerd
van f2,5 miljoen. Hiermede is de kostenverhogende werking van de cao
grotendeels geneutraliseerd.
Samenvattend onderstreep ik dat de totale exploitatie-bijdrage van het
rijk van f 10,3 miljoen over de vijf seizoenen '78-'79 tot en met '82-'83 een
groter bedrag heeft belopen dan de shirtreclame ad f8,8 miljoen in de twee
seizoenen '82-'83 en '83-'84 heeft kunnen opbrengen.
Ik zie daarbij dan nog af van bijdragen van de rijksoverheid over genoemde
vijf seizoenen op accommodatief gebied (in totaal f3450000) die de clubs
ook rechtstreeks ten goede zijn gekomen, terwijl ook niet in aanmerking
zijn genomen de bijdragen van de S.N.S. voor de exploitatie-financiering
die over genoemde vijf seizoenen een totaal bedrag beliepen van f28,4
miljoen.
De vergelijking tussen eventueel gederfde shirtreclamebaten enerzijds en
de totale exploitatiebijdrage van WVC anderzijds is voorts onzuiver omdat
de SNS-bijdragen immers ook integraal deel uitmaakten van het saneringsproces.
Worrell; Is het beschikbaar stellen van een half miljoen voor sport
overdag voldoende om de prioriteit te realiseren?
Hoe denkt de staatssecretaris de concrete invulling van sport overdag te
realiseren?
Welke garanties en zekerheden bestaan er, dat gerekend kan worden op
voldoende ondersteuning en begeleiding bij de praktische uitvoering op
lokaal niveau?
Het thema Sport Overdag in 1985 zal zijn beslag krijgen in een project,
dat in samenwerking met de Nederlandse Sport Federatie wordt voorbereid
en met de Stichting Spel en Sport (SSS) en de landelijke dienst voor
Beweging, Recreatie en Spel (BRES) wordt uitgewerkt. De twee hoofdelementen van dit project zijn:
- het opzetten en uitvoeren van lokale projecten binnen vooral sportverenigingen die daarbij ondersteund worden door hun landelijke bonden en
de SSS.
- het via landelijke publiciteit aandacht vragen van de bevolking voor
sport overdag.
Het project is er op gericht een sterke impuls te geven tot het structureel
opnemen van sport overdag-activiteiten in het reguliere sportgebeuren in
met name de verenigingen. Omdat sport overdag qua inhoud zich niet
onderscheidt van reeds bekende activiteiten in verenigingen, zijn de
problemen, die opgelost moeten worden hoofdzakelijk van organisatorische
aard.
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In het Nationaal Sport Overleg is de wens uitgesproken, dat voor dit doel
ook door de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) een half miljoen
wordt bijgedragen. Samen met de half miljoen van WVC beloopt het
budget ten behoeve van de sport overdag derhalve f 1 miljoen. Dit bedrag
is de basis voor het project in 1985. Daarnaast zal met name door de NSF
worden bezien of en zo ja op welke wijze sponsors eveneens een financiële
bijdrage willen leveren.
De praktische uitvoering op lokaal niveau zal, naar het zich nu laat
aanzien, op termijn vooral een zaak moeten worden van vrijwilligers - al
dan niet door professionels ondersteund - die gerecruteerd worden uit de
met overdagse activiteiten te bereiken groepen.
Keja: De staatssecretaris signaleert dat er een groot aantal mensen zijn
die los van een organisatorisch verband sport beoefenen en geen behoefte
voelen om in die situatie verandering te brengen. Betekent dit dat mensen
niet ongeorganiseerd mogen blijven en kan de staatssecretaris aangeven
wat het sociaal-cultureel werk hiermee te maken heeft?
Buiten het ve r enigingsverband wordt door velen in andere organisatorische kaders of ongeorganiseerd aan vormen van sportbeoefening of spel
gedaan. Ik noem Meer Bewegen voor Ouderen-groepen, zelfstandige
trimgroepen, speeltuinverenigingen, jeugdverenigingen, clubhuizen,
buurthuizen enz.
De komende tijd wil ik meer bekendheid en ondersteuning geven aan de
mogelijkheden tot spel en sportieve/recreatieve activiteiten met name
gezien het belang van een gezonde leefstijl voor de gehele bevolking. In
dat verband acht ik het gewenst verder contact te leggen en dit te intensiveren
met onder meer organisaties werkzaam in het sociaal-cultureel werk.
Binnen het departement betekent dit dat er nauw overleg wordt gevoerd
met de betrokken beleidssectoren.
Worrell: Hoe staat het met de suggestie om subsidievoorwaarden, zoals
deze ook gelden voor andere sectoren van WVC en het departement van O
en W, op te nemen ten aanzien van de aanwezigheid van deskundig kader?
a. Eén van de voorwaarden voor de subsidiëring van de landelijke
organisaties op het gebied van de sport is dat de betrokken organisatie op
doelmatige en efficiënte wijze haar doeleinden vorm geeft. Zonder voldoende
gekwalificeerd kader is een dergelijk handelen niet goed mogelijk.
b. Het opleidingsbeleid van de betrokken sportbonden voorziet er in dat
er voldoende gekwalificeerd kader bij de bonden ter beschikking komt en
blijft.
Het bezitten van dat gekwalificeerd vrijwillig kader is een voorwaarde die
de betrokken sportbonden zich zelf reeds stellen; een en ander behoeft
mijnerzijds niet in voorwaarden te worden vastgesteld.
Worrell: Ligt er bij de bestemming van middelen niet een te sterk accent
op de zogenaamde «vrijetijdsaccommodaties»?
Dienen er in dit verband geen verschuivingen te worden aangebracht ten
gunste van andere posten, bij voorbeeld de kwaliteit van sportbeoefening?
Van het bedrag van f700 000, dat ten behoeve van de bereikbaarheid van
sportaccommodaties is uitgetrokken en dat een aspect van de in de vraag
bedoelde kwaliteit is, is f400 000 bedoeld voor bevorderen van projecten,
experimenten en onderzoek ten aanzien van verlaging exploitatiekosten,
zoals dat mogelijk blijkt via maatregelen als
- energiebesparing
- beter management
- verhoging van de bespeelbaarheid van velden en zalen (kunstgras
e.d.).
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Dit zijn voor de gemeenten, als exploitant van de accommodaties, zeer
belangrijke projecten, die positief worden ontvangen, zie bij voorbeeld het
rapport «Zwembaden kopje onder»?
Ik ben het eens met de opvatting dat getracht moet worden gezamenlijk
iets te doen aan de steeds groter wordende problemen voor de gemeenten
in deze.
Om de grotendeels stilliggende bouw in de sportaccommodatiesector
te bezien is f 300 000 bestemd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn
via de zogenaamde vrijetijdsprojecten die impasse te doorbreken (voor alle
duidelijkheid: verlies- en winstgevende accommodaties samenvoegen is
het idee er achter).
Een studie naar vrijetijdsaccommodaties, die overigens op beperkte
schaal zal worden uitgevoerd, zal ten dienste kunnen staan van kwaliteitsverbetering in het aanbod van sportaccommodaties in die situaties, waar
nog behoefte is aan nieuwe voorzieningen en waar de middelen van
gemeenten en sportorganisaties ontoereikend zijn. In dat verband zal
ervoor worden gewaakt dat daarbij oneigenlijke, concurrentievervalsende
functies worden betrokken.
Gezien het vorenstaande ben ik niet van mening, dat het gereserveerde
bedrag voor sportaccommodaties te hoog zou zijn. In de vergadering van
het Nationaal Sport Overleg van januari jongstleden hebben de partners in
principe instemmend gereageerd op deze beleidsvoornemens. Er is door
het Nationaal Sport Overleg besloten een ad-hoc-commissie zich te laten
buigen over deze problematiek, waarop op de aangegeven wijze van mijn
kant kan worden bijgedragen.
Worrell: Hoe staat het met werken met behoud van uitkering in de sport?
Werken met behoud van uitkering heeft uitsluitend betrekking op het
verrichten van vrijwilligerswerk. In de sport is veel vrijwilligerswerk te
doen. Wel dient rekening te worden gehouden met een aantal voorwaarden
die in zijn algemeenheid aan het verrichten van werk met behoud van
uitkering zijn verbonden. Deze zijn opgenomen in een circulaire van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 1983.
Worrell: Vindt de staatssecretaris niet dat de sportopleidingen kritisch
bezien moeten worden en wat is de visie van de staatssecretaris op het
opleidingenstelsel?
De sportopleidingen zullen zoals medegedeeld een nadere kritische
beschouwing ondergaan. Er zal in overleg met het ministerie van O en W
en de georganiseerde sport bezien worden hoe een verdergaande afstenv
ming tussen vrijwilligers- en beroepsopleidingen kan plaatsvinden. In de
discussie over de leiding bij sport staat het probleem dat mensen met een
vrijwilligers-opleiding tegen vergoeding leiding geven reeds jaren centraal.
Een hard onderscheid tussen beroepsopleidingen die worden betaald en
vrijwilligers met een geringe vergoeding is niet te maken.
Wat de mensen betreft die met een vrijwilligers-opleiding werken in de
sport, zou voor een aantal bonden gedacht kunnen worden aan een
maximaal éénjarige beroepsopleiding als kop op de vrijwilligers-opleidingen.
Deze korte beroepsopleiding zou in de vorm van tweede-kansonderwijs
een goed alternatief kunnen bieden aan hen die hun vrijwilligers-activiteiten
reeds in gedeeltelijk betaald werk in de sport hebben omgezet.
Worrell:
a. Kan een overzicht worden gegeven van de wijze waarop de financiële
middelen ten behoeve van de beleidsvoornemens beschikbaar zijn gekomen?
b. Waarom ontbreekt een financiële meerjarenplanning?
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a. Van het bedrag van f2,3 miljoen, dat voor de uitvoering van de
voornemens is bestemd, is f 1,4 miljoen ten laste gebracht van het betaald
voetbal (gefinancierd via begrotingsartikel 114 — arbeidsaangelegenheden);
f 0,9 miljoen is binnen de verschillende artikelen ten behoeve van de
beleidsvoornemens bestemd, een en ander als volgt:
Begrotingsartikel

110
(sportorganisaties)
112
(stimulering
sportdeelneming)

113
(accommodaties)

115
(specifieke
begeleiding)
Totaal

Aan te wenden
t.b.v.

Ten laste van
betaald voetbal

kwaliteit
bondsbureaus

Uit het eigen
artikel

Totaal

f

200 000

f

200 000

sport overdag,
projecten
(jeugd,
minderheden
enz.)

f

600 000

f

400 000

f

1 000 000

vrijetijdsaccomodaties,
betaalbaarheid

f

600 000

f

100 000

f

700 000

sportgezondheidszorg

f

200 000

f

200 000

f

400 000

f

1 400 000

f

900 000

f

2 300 000

b. Het ligt in het voornemen het bedrag van f2,3 miljoen als onder a.
gespecificeerd structureel in te zetten, zulks afhankelijk van eventuele
ontwikkelingen met betrekking tot de rijksbegroting.
Worrell: Hoe staat het met de decentralisatie van het sportbeleid?
Verkeert de sport hierbij in een uitzonderingspositie?
Sport verkeert enerzijds niet in een uitzonderingspositie. Het sportbeleid
is erop gericht zoveel mogelijk op het lokale niveau de uitvoering plaats te
laten vinden. Zoals bekend is de sport reeds sterk decentraal opgebouwd.
Anderzijds heeft geen andere maatschappelijke sector een zo sterk georganiseerd, particulier initiatief in een vertikale kolom met lokale, regionale en
landelijke geledingen.
De georganiseerde sport bepaalt naar mijn mening de mate van decentralisatie goeddeels zelf. Met georganiseerde sport bedoel ik dan nadrukkelijk
de bij de landelijke bonden aangesloten sportverenigingen.
De vertikale structurering van de sportwereld lijkt echter nauwelijks te
vermijden omdat het trainings- en wedstrijdwezen en de sportreglementering sterk aansluiten op richtlijnen van en afspraken met internationale
sportorganisaties. De landelijke sportbonden zijn hierbij een onmisbare
schakel. Om deze reden zijn en blijven er op sportgebied landelijke taken
op uitvoerend vlak aanwezig, ook voor de rijksoverheid.
Hennekam: Welke concrete rol ziet de staatssecretaris weggelegd voor
onze vaderlandse sport in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking?
Waar ontwikkelingslanden in de sport een mogelijkheid zien om, eerder
dan dat op vele andere terreinen het geval is, de achterstand ten opzichte
van de ontwikkelde landen in te lopen en zich via de sport extern te
presenteren, zal in overleg met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
de overdracht van sporttechnische kennis en know-how op het terrein van
de accommodaties - voor zover de middelen dat toelaten - worden bevorderd.
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