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Onderwerp

Dienstreis Olympische Spelen in Rio de Janeiro

Geacht voorzitter,
Graag informeer ik u over de buitenlandse dienstreis die ik van zondag 14 augustus t/m vrijdag
19 augustus 2016 heb afgelegd naar Rio de Janeiro. Op verzoek van de wereldvolleybalfederatie
(FIVB), NOC*NSF en partnerbonden van Den Haag, Nevobo en het Watersportverbond, heb ik een
bezoek gebracht aan de Olympische Spelen.
Aanleiding en verslag
Tegelijkertijd met de Spelen in Rio organiseerden wij, als gemeente Den Haag, in samenwerking met
NOC*NSF en TIG Sports de Olympic Experience. Een groots thuisblijfevenement op het sportstrand
van Scheveningen, waarbij jong en oud actief hebben kunnen sporten en genieten van de live beelden
van de Spelen in Rio. Hiermee profileert Den Haag zich als de sporthoofdstad van Nederland. Een
boodschap die ik heb willen onderstrepen door de kandidaatstelling voor European Capital of Sports
2021 en die ik in Rio op het internationale podium eveneens heb uitdragen. Daardoor ontstaan nieuwe
mogelijkheden om, conform de ambities in het collegeakkoord, grote sportevenementen naar de stad
te halen.
In Rio de Janeiro heb ik daarnaast een Letter of Agreement met de FIVB ondertekend. De komende
drie jaar zal de World Tour Beachvolleybal in Den Haag van start gaan. Het toernooi zal plaatsvinden
in de Sportcampus Zuiderpark. Zo benutten we onze nieuwe faciliteiten optimaal.
Op uitnodiging van NOC-NSF heb ik een conferentie bijgewoond waar met de wethouder van Rio de
Janeiro over een GEO scholen project is gesproken. Op GEO Scholen staat sport en voeding centraal,
wat uitzonderlijk is voor openbare scholen in Rio.
Op een excursie naar een favela heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe sport het verschil kan maken in
de levens van de meest kansarme kinderen. Aangrijpende verhalen die laten zien hoe krachtig sport
kan zijn als instrument voor sociale cohesie, integratie en veiligheid.
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Ook heb ik wedstrijden kunnen bezoeken van de sporters en coaches die de afgelopen acht jaar in Den
Haag hebben getraind in de hier gevestigde en door de stad gesteunde Nationale Trainingscentra
Beachvolleybal en Zeilen. Zo konden zij op het ‘moment suprême’ van hun - in Den Haag begonnen weg naar een olympische medaille rekenen op fysieke en morele Haagse steun. Hoogtepunten waren
hierin natuurlijk de gouden medaille van Marit Bouwmeester (lid NTC Zeilen) en de bronzen plak van
Robert Meeuwsen & Alexander Brouwer (lid NTC Beachvolleybal). Als supporter namens de thuisstad
heb ik ook vieringen van de behaalde medailles in kleine kring - en in het Holland Heineken House –
bijgewoond.
Het werkbezoek heb ik verder benut voor het aanhalen en versterken van diverse nationale en
internationale relaties met sportbonden, sportorganisatoren en het ondersteunende bedrijfsleven.
Kosten
De totale kosten van de dienstreis bedragen € 14.621,00. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten:
Omschrijving

Bestuurder

Ambtenaren (2 personen)

reiskosten

€ 6.279

€ 4.082

verblijfskosten

€ 1.729

€ 2.531

Totaal

€ 8.008

€ 6.613

De kosten worden gedragen door de dienst OCW, programma Sport. De reis- en verblijfskosten zijn
hoger dan het normbedrag. Dit is vanwege de omvang van de Olympische Spelen en de massale
aanwezigheid van deelnemers en bezoekers van over de hele wereld.
Met vriendelijke groet,
Rabin Baldewsingh
wethouder
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