
Onderwerp: schriftelijke vragen over onderhoud en aanschaf materialen 
sportvoorzieningen gemeente Castricum. 

Geacht college, 

In 2020 is de exploitatie van vrijwel alle sporthallen en gymzalen in de gemeente 
Castricum en Heiloo overgenomen door Holland Sport. Holland Sport dient 
(contractueel opgenomen) de bestemming in te richten en ingericht te houden en 
van voldoende inventaris te voorzien. Nu ontvangen wij berichten dat in diverse 
accommodaties onderhoud achterwege blijft en niet tegemoet gekomen wordt aan 
de vraag om aanschaf van benodigde materialen.  

Vakleerkrachten, schooldirecties en Team Sportservice Kennemerland zijn van mening 
dat de Castricumse scholen en vakleerkrachten momenteel veel hinder ervaren van 
het feit dat de basisinventaris in een aantal gymzalen en sporthallen niet op orde is 
en hier geen of zeer beperkte actie op ondernomen wordt door de exploitant 
Holland Sport. Op diverse locatie hangen stickers op afgekeurde materialen. 

De gemeente stelt geld beschikbaar voor het geven van goed bewegingsonderwijs 
door vakleerkrachten, maar ondertussen worden de randvoorwaarden niet geboden. 

 Bent u het met ons eens dat bewegingsonderwijs gewenst is voor alle
scholieren in onze gemeente en dat dit onderwijs optimaal aangeboden moet
kunnen worden?

 Bent u het met ons eens dat de schoolleerlingen die gebruik maken van de
sportvoorzieningen in de gemeente veilige en betrouwbare materialen
verdienen?

 Kunt u ons informeren over wie daar verantwoordelijk voor is?

Afgelopen maart is de klein materiaallijst gedeeld met Holland Sport. Hierop staan 
een aantal aanbevelingen, een verzoek om benodigde lesmaterialen en melding van 
een aantal gebreken. 
In het verleden, voordat de exploitatie werd aanbesteed, werden de benodigde 
materialen na goedkeuring door de gemeente besteld en vervolgens over de diverse 



accommodaties verdeeld. Na diverse pogingen tot contact met Holland Sport (juni) 
en gemeente (september) is hier inmiddels, gelukkig, door de gemeente actie op 
ondernomen.  
 

 Bij wie ligt momenteel de verantwoording voor de aanschaf van deze 
materialen?  
 

 Wie betaalt de rekening voor deze materialen? En is dat volgens het contract? 
 

 Wat is het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de inventaris voor de 
sportaccommodaties? 
 

Wat betreft de communicatie blijken er ook hiaten. Daar waar de vakleerkrachten bij 
de schooldirecties aangeven waar er zich een probleem voordoet krijgen de directies 
geen reactie vanuit Holland Sport. Dit veroorzaakt enorme vertraging waardoor 
onderhoud traag op gang komt en materialen bijna een jaar onbruikbaar zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan afgekeurde ringen en defecte wandrekken. 
 

 Hoe denkt u dit communicatieprobleem te kunnen verbeteren? 
 
Lokaal Vitaal vindt het erg belangrijk dat op het gebied van bewegingsonderwijs 
continue kwaliteit geboden wordt.  
Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de 
basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen 
onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Voorheen was dit 
geen verplichting, maar een doelstelling. Waar mogelijk streven scholen naar 3 
lesuren per week. 
Dit houdt in dat de sportaccommodaties intensiever zullen worden gebruikt, dan 
dienen deze ook wel op orde te zijn. 
 

 Hoe denkt u te gaan bewerkstelligen dat benodigde materialen aanwezig zijn 
en op de juiste manier worden onderhouden en gekeurd. 

 
Graag zien wij de beantwoording van onze vragen binnen de gestelde termijn 
tegemoet. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Mariska Tauber, 
Namens de fractie van Lokaal Vitaal 
 
 


