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Samenvatting:
De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster heeft op 30 september 2020 het
eindrapport vastgesteld over het onderzoek naar de uitvoering van het sportbeleid door Spurd.
Op 2l oktober 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de raads- en
commissieleden van Purmerend en Beemster, waarin het rapport en de aanbevelingen
mondeling zijn toegelicht en er gelegenheid was om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De aanbevelingen zijn conform het reguliere proces geagendeerd in de raadscommissie van
Beemster en de commissie Samenleving in Purmerend.
De observaties en aanbevelingen uit het rapport en de reactie hierop vanuit het college zijn
aan het begin van het rekenkamer rapport opgenomen. ln het hierop volgende nawoord gaat
de rekenkamercommissie hier op in.
Het college van Beemster heeft besloten zich voor dit onderzoek aan te sluiten bij de
bestuurlijke reactie vanuit het college van Purmerend. Er is daarom geen aparte bestuurlijke
reactie vanuit Beemster.
Het rapport ligt nu voor bij de beide gemeenteraden om een besluit te nemen over de
aanbevelingen.
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Middenbeemster, 22 oktober 2020
Aan de gemeenteraad van Beemster,

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster heeft op 30 september 2020 het
eindrapport vastgesteld over het onderzoek naar de uitvoering van het sportbeleid door
Spurd. Op 21 oktober 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de raadsen commissieleden van Purmerend en Beemster, waarin het rapport en de aanbevelingen
mondeling zijn toegelicht en er gelegenheid was om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De aanbevelingen zijn conform het reguliere proces geagendeerd in de raadscommissie van
Beemster en de commissie Samenleving in Purmerend.
De observaties en aanbevelingen uit het rapport en de reactie hierop vanuit het college zijn
aan het begin van het rekenkamer rapport opgenomen. ln het hierop volgende nawoord gaat
de rekenkamercommissie hier op in.
Het college van Beemster heeft besloten zich voor dit onderzoek aan te sluiten bij de
bestuurlijke reactie vanuit het college van Purmerend. Er is daarom geen aparte bestuurlijke
reactie vanuit Beemster.
De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:
1. Stel een meerjarige strategie op.
2. Zorg voor stabiliteit en continuiïeit.
3. Versterk de samenwerking.
4. Versterk de focus op kwetsbare doelgroepen.
5. Betrek gebruikers en stakeholders bij de (ver)bouw van sportaccommodaties.
De college van Purmerend heeft aangegeven met deze aanbevelingen aan de slag te gaan
Het rapport ligt nu voor bij de beide gemeenteraden om een besluit te nemen over de
aanbevelingen.
Na vaststelling van de aanbevelingen beoordeelt de rekenkamercommissie na een bepaalde
periode (meestal twee jaar) wat er met de aanbevelingen is gedaan.
De relatie die er is en de rol die Spurd vervult voor de gemeente Purmerend is anders dan
voor de gemeente Beemster. Zo pakken in Beemster verenigingen veel zaken zelf op zonder
actieve rol vanuit Spurd en/of de gemeente. Niettemin zijn de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie ook relevant voor de gemeenteraad van Beemster in het licht van de
komende fusie tussen de beide gemeenten. Bijvoorbeeld de aanbeveling om een meerjarige
strategie tussen Spurd en de gemeente op te stellen.
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Voorstel:
Kennis nemen van het rapport en aansluiten bij de aanbevelingen van de rekenkamercommtsste.
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De raad van de gemeente Beemster,
gelezen het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar
de uitvoering van het sport- en recreatiebeleid door Spurd",

BESLUIT:

A.

Neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster

B.

Sluit zich aan bij de aanbevelingen van dit rapport, te weten:
Steleen meerjarige strategie op.
2. Zorg voor stabiliteit en continuiïeit.
3. Versterk de samenwerking.
4. Versterk de focus op kwetsbare doelgroepen.
5. Betrek gebruikers en stakeholders bij de (ver)bouw van sportaccommodaties.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 november 2020.
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voozitter
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griffier

