
ONDERSOEK NA DIE DAARSTELLING VAN BELEID VIR DIE 

ORGANISERING VAN SPORT~ EN REKREASIEDIENSTE VAN 

DIE SUIDELIKE PRETORIA METROPOLITAANSE 

SUBSTRUKTUUR 

deur 

Marie-Jane Odendaal 

voorgele luidens die vereistes 

vir die graad 

DOCTOR ADMINISTRATIONIS 

in die vak 

PUBLIEKE ADMINISTRASIE 

aan die· 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

PROMOTOR: PROF. D. J. BRYNARD 

MEDEPROMOTOR: PROF. W. J. van WYK 

JUNIE 1995 



(i) 

DANKBETUIGINGS 

Al die lof en eer kom Hom toe wat my deur Sy genade in staat gestel het om 

hierdie studie af te handel. 

Hiermee wil ek ook my opregte dank en waardering betuig teenoor: 

prof. D.J. Brynard en prof. W. J. van Wyk, wat onderskeidelik as promotor 

en medepromotor van die studie opgetree het; 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en in die besonder mnr. 

P.P.J Kilian wat namens die Substruktuur toestemming verleen het dat 

navorsing oor die onderwerp binne die Substruktuur onderneem word; 

mnr. J.J. Welgemoed, wat as skakelpersoon van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur tydens die studie opgetree het, asook ander 

personeel van die Substruktuur wat met die insameling van inligting 

behulpsaam was; 

mev. M.M. Geringer vir die tegniese versorging van die proefskrif; 

Fanie, vir die liefdevolle wyse waarop hy my tydens die skryf van die 

proefskrif ondersteun het; en 

my ouers, vir hulle deurlopende belangstelling en aanmoediging. 



(ii) 

OPSOMMING 

Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur word onder toenemende druk 

geplaas om meer en beter dienste, wat onder andere sport- en rekreasiedienste 

behels, aan die gemeenskap te voorsien. Dit kan daaraan toegeskryf word dat 

veranderinge in die omgewing plaasvind wat vereis dat die Substruktuur in die gees 

van die heropbou en ontwikkeling van die gemeenskap, daarby moet aanpas. 

Een manier om die druk op die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te 

verlig is om sport- en rekreasiedienste aan die hand van eenvormige beleid te 

organiseer. Hieruit spruit 'n doelwit voort, te wete om beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur te ondersoek. Die ondersoek omsluit die milieu waarbinne beleid 

ontwikkel het, byvoorbeeld die eksterne omgewing en die bestaande 

organisatoriese reelings wat vir sport- en rekreasiedienste in die Substruktuur geld. 

In die studie is bevind dat beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gebrekkig en 

gefragmenteerd is. Daar is ook bevind dat die organisering van sport- en 

rekreasiedienste, weens 'n gebrek aan beleid, tot organisatoriese leemtes, soos die 

duplisering van dienste en gebrekkige kommunikasie, aanleiding gee. 

'n Verdere doelwit met die studie is om 'n universele beleidsmodel vir die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur saam te stel waardeur leemtes in die 

organisering van sport- en rekreasiedienste uitgeskakel kan word en eenvormige 

beleidsreelings getref kan word. Daar is bevind dat die universele beleidsmodel 

wetenskaplik gefundeerde riglyne vir die daarstelling van beleid bied. Sodanige 

bevinding het tot die gevolgtrekking gelei dat die beleidsmodel 'n ideale raamwerk 

skep waarvolgens plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, probleme kan identifiseer, doelwitte kan stel, organisatoriese reelings 

kan tref en beleid kan formuleer, implementeer en evalueer. Dit skep in der 

waarheid 'n raamwerk waarvolgens beleidbepalers te werk kan gaan om beleid te 

bepaal. 
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Die beleidsmodel het 'n universele toepassingswaarde omdat dit riglyne bevat wat 

deur enige ander plaaslike owerheid in die proses van beleidbepaling aangewend 

kan word. 
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SUMMARY 

Increased pressure is placed on the Southern Pretoria Metropolitan Substructure 

to provide more and improved services, such as sport and recreation services, to 

the community. This can be ascribed to changes taking place within the external 

environment and which, in the spirit of reconstruction and development, requires 

the Substructure to adapt to such changes. 

One way to relieve the pressure on the Southern Pretoria Metropolitan Substructure 

is to organize sport and recreation services according to a uniform policy. This 

resulted in an objective, namely to investigate policy for the organization of sport 

and recreation services of the Southern Pretoria Metropolitan Substructure. The 

investigation entails the environment within which policy develops, for example the 

external environment and the present organizational arrangements applicable to 

sport and recreation services in the Substructure. During the study it was 

determined that policy for the organization of sport and recreation services of the 

Southern Pretoria Metropolitan Substructure was limited and fragmented. It was 

also determined that, due to the lack of policy, the organization of sport and 

recreation services resulted in organizational shortcomings such as the duplication 

of services and insufficient communication. 

A further objective with the study is to construct a universal policy-model for the 

Southern Pretoria Metropolitan Substructure through which shortcomings in the 

organization of sport and recreation services can be limited and uniform policy 

arrangements can be determined. It was determined that the universal policy

model offered scientifically based guidelines for the determination of policy. The 

aforementioned determination lead to the conclusion that the policy-model created 

an ideal framework within which local governments, such as the Southern Pretoria 

Metropolitan Substructure, could identify problems, determine objectives and 

organizational arrangements, formulate, implement and evaluate policy. In fact it 
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creates a framework within which policymakers can work to determine policy. The 

policy-model is of universal value because it offers guidelines which can be applied 

by any other local authority during the policy-making process. 

KEY TERMS 

sport and recreation services 

uniform organizational policy for sport and recreation services 

policy-making process 
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external environmental factors 

organization 

formal organizational structure 

internal organizational arrangements 
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HOOFSTUKl 

OOGl\ffiRKE EN OMV ANG VAN STUDIE 

1. 1 INLEIDING 

Die oogmerk met die hoofstuk is ten eerste om die ondersoek na beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur van die Grater Pretoria Metropolitaanse 

Oorgangsraad (voorheen bekend as die Stadsraad van Verwoerdburg), te motiveer. 

'n Probleemstelling word ten tweede geformuleer sodat hipoteses rondom die 

ondersoek na beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste gestel kan 

word. Die doelwit met die studie word ten derde uiteengesit. 

Volgens Smit (1985:23,24) kan 'n hipotese as waar of onwaar bewys word. Die 

geldigheid daarvan kan eers bepaal word nadat die nodige inligting random die 

probleem ingesamel en geevalueer is. Dit vereis dat wetenskaplike metodes gevind 

behoort te word sodat die probleem wetenskaplik nagevors en opgelos kan word. 

Die metode waarvolgens die studie onderneem gaan word, word ten vierde 

uiteengesit. 

Die_ grense waarbinne die studie onderneem word, word ten vyfde afgebaken 

waarna die wyse waarop inligting ingesamel is, ten sesde aangetoon word. Ten 

einde terminologiese onsekerheid uit te skakel word 'n woordverklaring ten 

sewende aangebied. 'n Opsomming van opeenvolgende hoofstukke word ten agste 

gegee waarna die verwysingstegniek wat in die studie gebruik word, ten negende 

beskryf word. 

1.2 MOTIVERING VIR STUDIE 

Plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur van 

die Grater Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad (hierna verwys as die Suidelike 
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Pretoria Metropolitaanse Substruktuur), word onder toenemende druk geplaas om 

al hoe meer, beter en bekostigbare dienste, wat onder andere sport en rekreasie 

behels, aan plaaslike owerheidsgemeenskappe te voorsien (Malan 1990: 129). 

Verskeie redes wat uit die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en 

sosiologiese omgewings voortspruit en wat die eksterne omgewing vorm, word 

daarvoor aangevoer (Benington & White 1988:22,26,27). Aan die een kant word 

verhogings in salarisse van lede van die gemeenskap gevind wat met 'n verwagte 

styging in lewensverwagting gepaard gaan. Hierbenewens is daar 'n tendens tot 

korter werksure met 'n gevolglike toename in vryetyd. Die toenemende 

werkloosheidsverskynsel gepaardgaande met 'n toenemende styging in armoede 

het aan die ander kant tot gevolg dat meer mense tyd tot hul beskikking het. 

(Benington & White 1988:1; Coalter, Long & Duffield 1988:1; Horne, Jary & 

Tomlinson 1987: 1; Malan 1990: 129.) Gepaardgaande hiermee ontstaan die 

verskynsel dat 'n groot deel van die plaaslike owerheidsgemeenskap wat arm en 

werkloos is, nie oor die basiese hulpbronne soos finansies beskik om aan vryetyd 

te bestee nie (Benington & White 1988: 1 ). 

'n 'Tendens in die bevolkingsamestelling wat ook 'n invloed op sport- en 

rekreasiedienste van plaaslike owerhede het, en waarna Benington & White 

( 1988: 1) verwys, is die verouderingspatrone wat in bevolkingsamestellings 

voorkom en wat tot gevolg het dat meer manse oor vryetyd beskik. Hierbenewens 

wys Horne~. (1987:16,17) daarop dat die afname in weduwees en die 

bevolkingstyging van jong vroue ook 'n invloed op die lewering van sport- en 

rekreasiedienste het. Die lewering van sport- en rekreasiedienste aan gestremde 

persone in die plaaslike owerheidsgemeenskap stel verdere eise aan plaaslike 

owerhede en vereis dat die behoeftes van gestremdes, binne die raamwerk van 'n 

plaaslike owerheid, ondersoek en ontleed behoort te word. Bovermelde situasie het 

tot gevolg dat plaaslike owerhede aandag aan die lewering van gedifferensieerde 

en individualistiese sport- en rekreasiedienste behoort te skenk. (Bramham, Henry, 

Mommaas & Van der Poel 1989:2,3.) 

'n Verdere faktor wat toenemend druk op plaaslike owerhede plaas, behels die 

tempo waarteen individue veral in stedelike gebiede leef en woon. In 'n paging om 
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'n uitlaatklep te vind en hulle identiteit te behou, wend individue hulle tot die 

beoefening van sport en rekreasie. (Curtis 1979:4.) Malan ( 1990: 129) stel dit 

voorts dat verstedeliking, gepaardgaande met die eentonige en passiewe aard van 

werk, 'n verdere uitdaging aan plaaslike owerhede stel om sport- en rekreasie

dienste aan plaaslike owerheidsgemeenskappe te voorsien. 

Maatreels soos die afskaffing van rasgebaseerde grondreelings ingevolge die Wet 

op die Afskaffing van Rasgebaseerde Grondreelings, 1991 (Wet no. 108 van 1991) 

en die herroeping van diskriminerende wetgewing oor openbare geriewe ingevolge 

die Wet op die Herroeping van Diskriminerende Wetgewing Betreffende Openbare 

Geriewe, 1990 (Wet no. 100 van 1990), stel verdere uitdagings aan plaaslike 

owerhede. Bovermelde wette verleen vrye toegang aan alle bevolkingsgroepe in 

Suid-Afrika om die totale spektrum van sport- en rekreasiedienste te benut. Dit het 

volgens Wilson (1992:12, 13) onder andere tot gevolg dat geweldige druk op 

plaaslike owerhede geplaas word om meer sport- en rekreasiedienste aan ptaaslike 

owerheidsgemeenskappe te voorsien. Ander wette soos die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) maak vir fundamentele 

regte van die gemeenskap voorsiening. Dit behels die reg op gelyke behandeling 

en die uitskakeling van rassediskriminasie wat eweneens druk op plaaslike 

owerhede plaas om sport- en rekreasiedienste aan die totale gemeenskap te 

voorsien en nie, soos in die verlede, sport- en rekreasiedienste aan 'n geselekteerde 

groep te voorsien nie (Suid-Afrika 1993(a):Artikel 8). Hierbenewens word 

uitdagings aan plaaslike owerhede gestel om met beperkte hulpbronne soos 

finansies en opgeleide personeel, sport- en rekreasiedienste sinvol binne die 

veranderende eksterne omgewing te organiseer. 

Met inagneming van die bovermelde uiteensetting kan die kernvraagstukke wat 

plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

huidiglik en in die toekoms in ag behoort te neem, in soverre dit sport- en 

rekreasiedienste betref, volgens Benington & White (1988:4) soos volg opgesom 

word: 

fundamentele veranderings wat in die konstitusionele, statutere, politieke, 

ekonomiese en sosiologiese omgewings plaasvind; 
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veranderende en toenemende behoeftes en eise van die gemeenskap vir 

sport- en rekreasiedienste en wat uit die bovermelde omgewings voortspruit; 

veranderende waardes en behoeftes van die gemeenskap; 

beperkte vermoe van plaaslike owerhede om, vanwee 'n tekort aan opge

leide personeel en finansies, sport- en rekreasiedienste te voorsien en te 

organiseer; en 

die gebrek aan statutere bevoegdhede, soos eenvormige beleid, om plaaslike 

owerhede in staat te stel om sport- en rekreasiedienste sinvol te organiseer. 

Uit die voorafgaande uiteensetting blyk dit dat die lewering van sport- en 

rekreasiedienste binne die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en 

sos.iologiese omgewings, nuwe uitdagings aan plaaslike owerhede, soos die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, stel (Benington & White 1988:27). 

Van plaaslike owerhede word verwag om onder andere met beperkte hulpbronne 

soos finansies en opgeleide personeel, sport- en rekreasiedienste op 'n kwalitatiewe 

en kwantitatiewe wyse te organiseer (Coalter fil...fil. 1988:2). Plaaslike owerhede 

behoort tydens die lewering van sport- en rekreasiedienste, pro-aktief en 

innoverend op te tree (Benington & White 1988:27). Dit behels onder andere dat 

plaaslike owerhede institusionele reelings tref waarvolgens 'n enkele departement, 

binne die raamwerk van 'n plaaslike owerheid, ingestel word om die organisatoriese 

reelings vir sport- en rekreasiedienste waar te neem. Dit behoort daartoe aanleiding 

te gee dat die lewering van sport- en rekreasiedienste gekoordineerd en eenvormig 

plaasvind en behoort te verhoed dat die organisering daarvan gefragmenteerd 

plaasvind. (Benington & White 1988:8.) 

Organisatoriese reelings vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur kan eers getref word, nadat 

eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal is. Dit 
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behels onder andere die daarstelling van eenvormige beleid en die identifisering van 

toepaslik opgeleide personeel en voldoende finansies sodat die organisering van 

sport- en rekreasiedienste sinvol kan plaasvind (Botha 1979: 161). Veranderings 

wat in die reeds vermelde omgewings plaasvind, gepaardgaande met die toe

nemende druk wat op plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropo

litaanse Substruktuur, geplaas word om sport- en rekreasiedienste te voorsien, 

behoort volgens Goslin (1991 :21,22) die noodsaaklikheid van strategiese bestuur, 

waarby die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

die~ste ingesluit is, te beklemtoon. 

Met inagneming van die voorafgaande ontleding word die motivering vir die studie 

op die volgende gebaseer: 

die aktualiteit van die onderwerp soos dit in die literatuur beklemtoon word; 

die toenemende en uiteenlopende behoeftes van plaaslike owerheids

gemeenskappe aan die lewering van sport- en rekreasiedienste; 

die uitdagings wat aan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

gestel word om binne die veranderende konstitusionele, statutere, politieke, 

ekonomiese en sosiologiese omgewings, kwalitatiewe en kwantitatiewe 

sport- en rekreasiedienste te lewer en te organiseer; en 

die noodsaaklikheid vir die daarstelling van eenvormige beleid sodat die 

organisering van sport- en rekreasiedienste op 'n eenvormige en gekoordi

neerde wyse kan plaasvind. 

1 .3 PROBLEEMSTELLING 

In die literatuur word daar telkens verwys na die behoefte aan substansiele beleid 

vir sport en rekreasie (Botha 1979:149; Goslin 1991:21). Wilson (1989:93,95) 

wys daarop dat plaaslike owerhede nie duidelik geformuleerde beleid vir sport en 
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rekreasie het nie. Waar beleid wel bestaan is dit vaag en is daar nie duidelike 

riglyne oor die uitvoering daarvan nie. 

Skrywers soos Coalter fil_al. ( 1988: 1 , 2) wys weer daarop dat gesprekvoering oor . 

beleid vir sport en rekreasie dikwels op die agtergrond geskuif word en dat die aard 

van sodanige beleid selde bepaal word. Waar beleid wel bestaan word selde 

pogings aangewend om die rasionaal daarvoor te evalueer en te bepaal. 

Die probleem ontstaan dat daar met die bepaling van beleid eerder klem gel~ word 

op die "wat" en die "hoe" van beleid eerder as op die "waarom" daarvan (Coalter 

fil..fil. 1988:2). Vrae wat tydens die bepaling van beleid gestel word, is byvoor

beeld watter sport- en rekreasiedienste deur plaaslike owerhede gelewer behoort 

te word en hoe sodanige dienste deur plaaslike owerhede gelewer behoort te word 

(Benington & White 1988: 1). 

Vrae oor waarom spesifieke afdelings en departemente van 'n plaaslike owerheid 

by die organisering van sport- en rekreasiedienste betrokke is en waarom 

eenvormige beleid noodsaaklik is, word gewoonlik agterwee gelaat (Coalter et al. 

1988:3). Dit het dikwels tot gevolg dat verskillende departemente en afdelings van 

'n plaaslike owerheid by die organisering van sport- en rekreasiedienste betrek 

word (Botha 1984:524). 

In die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur word sport- en rekreasie

dienste byvoorbeeld tussen die Departement Biblioteek en Kultuur, Departement 

van Gesondheidsdienste, Elektrotegniese Departement en die Afdeling Parke en 

Ontspanning van die Departement van die Stadsingenieur verdeel. Bovermelde 

situasie veroorsaak dat die organisering van sport- en rekreasiedienste gefrag

menteerd plaasvind (kyk par. 5.4 & 5.6 infra). 

Die probleem onderliggend aan bovermelde uiteensetting is dat daar nie eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bestaan nie. Voormelde 

probleem geld huidiglik vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. In 
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die lig hiervan ontstaan die volgende navorsingsvrae ten opsigte van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur: 

Wat is die aard van bestaande beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste? 

Waarom is 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste noodsaaklik? 

Watter faktore behoort tydens die daarstelling van beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste in ag geneem te word? 

Hoe behoort beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

saamgestel te word? 

Me~ inagneming van die voorafgaande probleemstelling en navorsingsvrae wat 

daaruit voortspruit, kan hipoteses gestel word. 'n Hipotese kan as 'n voorlopige 

aanname gedefinieer word wat aan die hand van wetenskaplike navorsing getoets 

kan word. Die doel van hipoteses is om voorlopige verklarings vir ge"identifiseerde 

probleme te vind. (Smit 1985: 17, 18, 19.) In die lig van die voorafgaande word die 

volgende hipoteses gestel: 

Bestaande beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste is 

gebrekkig en gefragmenteerd. Dit het tot gevolg dat die organisering van 

sport- en rekreasiedienste tussen verskillende departemente van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gefragmenteer word. 

Die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur vind binne 'n veranderende eksterne 

omgewing plaas. Dit stet uitdagings aan die Substruktuur om sport- en 

rekreasiedienste op 'n pro-aktiewe en innoverende wyse te organiseer. 
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Organisatoriese probleme ontwikkel en sport- en rekreasiedienste word 

gefragmenteer omdat daar nie eenvormige beleid bestaan aan die hand 

waarvan die organisering van sport- en rekreasiedienste kan plaasvind nie. 

'n Eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste vir 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur kan aan die hand van 'n 

beleidsmodel bewerkstellig word. 'n Beleidsmodel skep die raamwerk waar

volgens plaaslike owerhede probleme kan identifiseer, doelwitte kan stel, 

organisatoriese reelings kan tref en beleid kan bepaal en evalueer. 'n 

Beleidsmodel dien gevolglik as riglyn wanneer plaaslike owerhede, soos die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, besluit wat die aard van 

bestaande beleid is, watter beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste bepaal behoort te word, hoe die beleid bepaal behoort te 

word en waarom sodanige be le id bepaal behoort te word. 

1.4 DOELWIT MET STUDIE 

Die doelwit met die studie is ten eerste om die beleid (indien enige) vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur te ondersoek. Bovermelde ondersoek word bewerkstellig 

deur aan die hand van wetenskaplike navorsing, antwoorde op die voorafopge

stelde navorsingsvrae te vind en die geldigheid van hipoteses, wat daaruit voort

spruit, te bepaal. 

Die ondersoek na die beleid omsluit die milieu waarbinne beleid ontwikkel het, die 

eksterne omgewing (wat nuwe eise aan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur stel) en die bestaande organisatoriese reelings vir sport- en rekreasie

dienste. Probleme wat weens die ontwikkeling van beleid ontstaan het, en die 

uitdagings wat deur die eksterne omgewing ten opsigte van die organisering van 

sport- en rekreasiedienste gestel word, kan sodoende ge"identifiseer word. 

Hierbenewens kan die bestaande organisatoriese reelings en probleme voort

spruitend uit sodanige reelings geevalueer word. Voortspruitend hieruit kan 'n 

beleidsmodel saamgestel word aan die hand waarvan 'n beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste bepaal kan word. 
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Ten tweede is dit die doelwit met die studie om 'n beleidsmodel vir die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur saam te stel waardeur enige leemtes in die 

organisering van sport- en rekreasiedienste uitgeskakel en eenvormige beleids

reelings getref kan word. Sport- en rekreasiedienste kan sodoende op 'n gekoordi

neerde en georganiseerde wyse plaasvind. Die doelwit is om die beleidsmodel so 

saam te stel dat dit 'n universele toepassingswaarde op ander plaaslike owerhede 

het. Dit word onder andere bewerkstellig omdat universele kriteria soos verstaan

baarheid, ewewigtigheid en balans, essensie of kern van die probleem, versoen

baarheid met die werklike situasie en betekenisvolheid van kommunikasie, deur

gaans as voorvereiste vir die samestelling van die beleidsmodel gestel word en 

sodanige kriteria ook die sinvolle en gekoordineerde organisering van sport- en 

rekreasiedienste verhoog. Gevolglik word voorsien dat die universele beleidsmodel, 

vanwee die toepassing van universele kriteria, op alle plaaslike owerhede van 

toepassing gemaak kan word (kyk par. 6.4 & 6.5 infra). 

1.5 METODE VAN STUDIE 

In geesteswetenskaplike navorsing behels die metode van die studie dat vasgestel 

word hoe 'n bepaalde studie onderneem en uitgevoer behoort te word sodat daar 

aan die eise van wetenskaplikheid voldoen kan word en geldige bevindinge gemaak 

kan word (Mouton & Marais 1991 : 16, 17). Wetenskaplike metodes van ondersoek 

het die voordeel dat nuwe kennis ingesamel kan word terwyl bestaande kennis 

herinterpreteer en toegepas kan word. Sodoende kan oplossings vir 'n gestelde 

probleem gevind word. (Smit 1985:4-6.) 

In die studie word daar ten eerste 'n beskrywing van die historiese en bestaande 

situasie aangebied. Dit behels 'n noukeurige en akkurate beskrywing oor dit wat 

was en dit wat is (Botes 1987:35; Mouton & Marais 1991 :46). Hierbenewens 

word daar ten tweede op 'n ontledende wyse te werk gegaan om al die same

stellende dele waaruit die gestelde probleem bestaan, te beoordeel en te ontleed 

(Mouton & Marais 1991:47,48,104). Al die veranderlikes of faktore wat tot die 

probleem aanleiding gee, word krities ontleed. 
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Die oogmerk met die beskrywende en ontledende metodes van navorsing is om 'n 

sistematiese verklaring vir die probleem te vind. Dit behels dat 'n induktiewe 

metode of strategie aangewend word om data te versamel en te verwerk. 'n 

lnduktiewe metode behels dat algemene hipoteses as vertrekpunt geformuleer 

word. Diepgaande navorsing word daarna onderneem om data sistematies te 

versamel sodat verbande en ooreenkomste in die versamelde data blootgele kan 

word en modelle voorgestel kan word. (Mouton & Marais 1991: 105.) 

Die uiteindelike doel met data-insameling is om aan die einde van die studie 'n 

universele beleidsmodel vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te 

ontwikkel aan di~ hand waarvan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruk

tuur eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste kan 

bepaal. In die verband word daar ten derde normatief te werk gegaan aangesien 

die fases in die universele beleidsmodel in 'n bepaalde volgorde afgehandel behoort 

te word. Op die wyse kan die daarstelling van beleid bewerkstellig word wat tot 

die gekoordineerde organisering van sport- en rekreasiedienste kan bydra. 

1.6 AFBAKENING VAN ONDERWERP 

Die studie strek vanaf 1 Julie 1964 wat die datum is waarop die destydse Stads

raa~ van Verwoerdburg, nou bekend as die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, tot stand gekom het. Dit is ook nodig om in enkele gevalle (kyk par. 

3.2.1 infra) na tydperke voor 1964 te verwys wat as vertrekpunt vir die ont

wikkeling van gebrekkige en gefragmenteerde sport- en rekreasiebeleid dien. 

Die studie word binne die raamwerk van die pre-interimfase van plaaslike ower

heidshervorming afgesluit. Plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur, is tans, ooreenkomstig die Oorgangswet op Plaaslike 

Regering, 1993 (Wet no. 209 van 1993) binne die pre-interimfase van hervorming. 

Dit is die fase waartydens rasgebaseerde plaaslike owerhede soos die destydse 
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Stadsraad van Verwoerdburg deur nie-rassige strukture, soos die Suidelike Pretoria 

Me~ropolitaanse Substruktuur, vervang word. Die interimfase van hervorming tree 

eers in werking nadat munisipale verkiesings op 1 November 1995 afgehandel is. 

(Suid-Afrika 1993(b):Artikel 1, 7,9.) Om die rede word die studie binne die 

raamwerk van die pre-interimfase afgesluit. 

In die studie word gefokus op die daarstelling van beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. 

Dit behels dat die beleidbepalingsproses as 'n teoretiese vertrekpunt ontleed word 

sodat dit 'n bree raamwerk en vertrekpunt kan skep waarbinne die res van die 

studie onderneem kan word. Ten einde die oorsprong van gefragmenteerde beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te bepaal en in konteks te plaas, 

word die milieu waarbinne sodanige beleid in die algemeen in Suid-Afrika en in die 

besonder in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontwikkel het, 

ontleed. 

Beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur word ook deur invloede vanuit die eksterne omge

wing be"invloed en is dit nodig dat sodanige invloede ontleed word. Hierbenewens 

be"invloed die gefragmenteerde en gebrekkige aard van beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste ook die organisering daarvan binne die Substruktuur. 

Die aangeleentheid word dus ook tydens die studie ontleed en geevalueer. 

Die bestudering van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste, soos 

hierbo vermeld, is nodig ten einde 'n universele beleidsmodel saam te stel aan die 

hand waarvan beleid bepaal kan word. Die beleidsmodel behoort nie net as raam

werk vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te dien nie, maar 

betioort ook 'n universele toepassingswaarde te he deurdat ander plaaslike 

owerhede dit vir die daarstelling van beleid kan aanwend. 

Daar bestaan verskeie navorsingsterreine aangrensend en aanvullend tot die 

bovermelde studieterrein. Ondersoeke van navorsers handel byvoorbeeld oor die 

behoefte aan die voorsiening, beplanning, ontwikkeling, instandhouding, finan-
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sier.ing en benutting van sport- en rekreasiefasiliteite. Ondersoeke na toepaslik 

opgeleide personeel, om fasiliteite te voorsien, word ook onderneem. 

Hierbenewens word ondersoeke onderneem wat op die voorsiening en beplanning 

van toekomstige sport- en rekreasiefasiliteite betrekking het. (Scholtz, Meyer, 

Meyer & Uys 1986: 1,52.) 

Bovermelde navorsingsterreine word vir die doeleindes van die studie buite rekening 

gelaat aangesien sodanige ondersoeke opsigself onafhanklike studies impliseer. Waar 

aangeleenthede soos die behoefte aan opgeleide personeel en die beskikbaarheid van 

finansies, 'n invloed op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste het, word dit wel in die studie vermeld. 

1. 7 INSAMELING VAN INLIGTING 

Relevante inligting is ten eerste van geselekteerde sekondere bronne ingesamel. 

Hierbenewens is daar ten tweede van primere bronne soos wetgewing en verslae 

(waarby jaarverslae van relevante departemente en/of afdelings en verslae van 

komitees ingesluit is), gebruik gemaak. Waar nodig is ander amptelike dokumente 

soos departementele leers, departementele memorandums, agendas en notules van 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur in die studie aangewend. 

Toestemming is in bovermelde verband van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur ontvang om inligting van die Substruktuur te gebruik (Kilian 1993: 1). 

Relevante inligting is ook by wyse van onderhoude met bepaalde amptenare van 

departemente en/of afdelings, wat by die organisering van sport- en rekreasie

dienste betrokke is, ingesamel. Volgens Baker (1988: 182, 194) kan inligting aan 

die hand van gestruktureerde persoonlike onderhoude en telefoniese onderhoude 

ingesamel word. Derhalwe is gestruktureerde persoonlike onderhoude gebruik om 

inligting te versamel. Dit het behels dat duidelike en geordende vrae vooraf 

saamgestel word, wat tydens die persoonlike onderhoud aan die betrokke persoon 
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gestel is. Ter aanvulling van die gestruktureerde onderhoude, is daar ook van 

telefoniese onderhoude gebruik gemaak om data vinnig vanaf bepaalde persone te 

verkry. 

1.8 WOORDVERKLARINGS 

Verskillende betekenisse word aan woorde geheg. Woorde word uiteenlopend 

ge'interpreteer en kan verwarring veroorsaak. (Putt & Springer 1989: 113, 114.) In 

'n poging om terminologiese onduidelikheid uit die weg te ruim, word 'n duidelike 

omskrywing en verklaring van belangrike woorde gegee sodat die leser 'n beter 

begrip daarvan kan kry. 

1.8. 1 Aktiwiteitsvoering 

Aktiwiteitsvoering kan omskryf word as 'n proses waardeur gemeenskapsbehoeftes 

ge'identifiseer en geevalueer word, hulpbronne doeltreffend en effektief aangewend 

word, plaaslike owerheidsdienste gerasionaliseer en/of geprivatiseer word en 

produktiwiteit verhoog word. Die doel met aktiwiteitsvoering is om die algemene 

weisyn van die gemeenskap te bevorder. (Stadsraad 1990(b): 11, 19,20.) 

1.8.2 Beleid 

Beleid word beskou as 'n bree raamwerk waarbinne aktiwiteite en handelinge van 

'n owerheid plaasvind. Dit is dus 'n plan van aksie wat aandui wat 'n owerheid 

beoog om te doen. (Gold 1980:214; Lyden, Shipman & Kroll 1969:9.) Sodra die 

plan van aksie in die openbaar bekend gemaak word kan aanvaar word dat beleid 

geskep is (Cloete 1976:57). 
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1.8.3 Omgewingsfaktore 

Omgewingsfaktore omsluit konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en 

sosiologiese faktore wat, binne die eksterne omgewing, 'n invloed op die 

administrasie van plaaslike owerhede het en as sodanig 'n invloed op beleid en 

beleidbepaling het (Adlem & Du Pisanie 1982: 101; Hattingh 1986:22). 

1.8.4 Organisering 

Organisering het met die daarstelling van formele organisatoriese strukture en 

instellings te make (Chandler & Plano 1988:233; Van Wyk 1993:2). Organisering 

kan ook omskryf word as die plasing van individue of groepe in 'n spesifieke 

patroon sodat 'n bepaalde doelwit bereik kan word (Cloete 1976:77). Organisering 

kan egter ook as die sinvolle verdeling van owerheidsaktiwiteite binne die 

raamwerk van 'n owerheid beskou word waardeur 'n doelwit nagestreef kan word. 

Dit behels voorts dat funksies beskryf word, gesagstrukture uiteengesit word en 

dat beheermaatreels ingestel word sodat die nastrewing van 'n doelwit so 

doeltreffend, effektief en gekoordineerd as moontlik kan plaasvind. (Van Straaten 

[s.a.]:8,9.) 

1.8.5 Sport 

Volgens Haywood, Kew & Bramham (1989:52,53) word sport aan die volgende 

eienskappe harken: 

die inspanning van fisiese vaardighede; 

die mededingende raamwerk waarbinne dit plaasvind; 

spesifieke reels en voorskrifte wat die aktiwiteit reguleer; en 

die aaneenlopendheid van die aktiwiteit. 
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Hierbenewens word sport ook in drie bree kategoriee ingedeel. Daar word 

onderskei tussen rekreasiesport, kompetisiesport en professionele sport. Die aard 

van die tipe sport wat beoefen word en die konteks waarin dit beoefen word, sal 

bepaal in welke kategorie sport geplaas word. Rekreasiesport behels dat sport

deelname bloat vir die plesier en genot daarvan en vir sosiale en gesondheidsredes 

beoefen word. Kompetisiesport behels dat sport beheer en georganiseer word en 

'n wenmotief as doelwit het. Sport kry hierbenewens professionele status 

wanneer dit as 'n werk beskou word en met vergoeding gepaard gaan. (Haywood 

!il..fil. 1989:54,55; Hugo 1985: 10, 11.) 

1.8.6 Rekreasie 

Hugo ( 1985:7) omskryf rekreasie (ontspanning) as die vrywillige deelname van 'n 

per~oon aan 'n aktiwiteit om sodoende persoonlike behoeftes betreffende 

ontspanning te bevredig. Deelname word verder daaraan gekenmerk dat dit 

genotvol plaasvind. Die behoefte kan byvoorbeeld deelname aan sport, 

buitelugontspanning of binnenshuise-ontspanning behels. (Hugo 1985: 11 . ) 

Kenmerkende aktiwiteite wat in die laasgenoemde verband plaasvind is besoeke 

aan museums, biblioteke en ander kulturele plekke (Kraus 1984:48). 

1.8.7 Vryetyd 

Vryetyd word as 'n gemoedstoestand beskryf. Dit sluit volgens Maclean, Peterson 

& Martin (1985:5) 'n toestand van bepeinsing en intellektuele en kulturele 

betrokkenheid in. Hierbenewens word vryetyd as 'n nie-werksaktiwiteit beskryf 

wat buite die arbeidsgebonde tyd van 'n individu val (Lourens-Schulte [s.a]:5; 

Maclean !il_fil. 1985:6). 
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1.9 OPSOMMING VAN HOOFSTUKKE 

Hoofstuk een dien as algemene inleiding tot die res van die studie en behels dat die 

motivering vir die studie, probleemstelling en die doelwit met die studie uiteengesit 

word. Hierbenewens word die metode waarvolgens die studie onderneem word en 

die afbakening van grense waarbinne die studie plaasvind beklemtoon. Die wyse 

waarop inligting ingesamel is en die woordverklarings word in hoofstuk een 

uiteengesit sodat 'n geheelbeeld van die res van die studie verkry kan word. 

Hoofstuk twee van hierdie studie dien as teoretiese raamwerk en vertrekpunt vir 

die res van die studie. Dit behels 'n beskrywing oor die proses van beleidbepaling 

en die fases waaruit beleidbepaling bestaan. Hierbenewens word basiese begrippe 

soos beplanning, besluitneming en beleidsanalise, wat 'n integrale deel van die 

beleidbepalingsproses uitmaak, ontleed. 

In hoofstuk drie word die milieu waarbinne beleid vir sport- en rekreasiedienste in 

Suid-Afrika en die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontstaan en 

ontwikkel het uiteengesit. Die doel met die hoofstuk is om die bestaande gefrag

menteerde reelings, wat tans vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

bestaan en probleme wat daaruit voortspruit, in perspektief te plaas. 

Die bepaling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur word ook deur invloede vanuit die 

eks.terne omgewing en wat die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en 

sosiologiese omgewings behels, be'invloed. lnvloede wat uit die eksterne omge

wing voortspruit hou veral met die erkenning van die fundamentele regte van die 

gemeenskap en die veranderende waardevoorkeure en behoeftes van die gemeen

skap verband en word in hoofstuk vier ontleed. 

In hoofstuk vyf word die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontleed. Dit behels dat sowel die 

formele organisatoriese struktuur as interne organisatoriese reelings ge"identifiseer 

word, aangesien dit ook bepaal in welke mate sport- en rekreasiedienste gefrag

menteer word. lnligting wat in bovermelde verband bekend raak is van waarde 
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wanneer 'n beleidsmodel vir die daarstelling van beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

saamgestel word. 

Met inagneming van inligting wat in die voorafgaande hoofstukke bekend geraak 

het, word daar in hoofstuk ses op die samestelling van 'n universele beleidsmodel 

vir die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

gefokus. lnligting wat in die voorafgaande hoofstukke ingesamel is en wat 'n 

kombinasie van teorie, data en metodologie is, sal aan die hand van die 

beleidsmodel verklaar, georden, ge'interpreteer en georganiseer word sodat besluite 

oor 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste sinvol 

geneem kan word. Die samevatting en evaluering wat op grond van die 

voorafgaande navorsing geformuleer is, word in hoofstuk sewe aangebied. 

1.10 VERWYSINGSTEGNIEK 

Vir · die doeleindes van die studie word die Harvard metode van verwysing 

deurgaans gebruik. Dit veronderstel dat die naam van die outeur, die jaar waarin 

die bron uitgegee is en die bladsynommer in die teks verskyn. Waar onderhoude 

met individue gevoer is, word slegs die naam van die individu en die jaar waarin die 

onderhoud gevoer is, in die teks vermeld. 'n Volledige bibliografiese beskrywing 

van aangehaalde bronne word alfabeties volgens outeursnaam in die bronnelys 

aangeteken. (Burger 1992:23-76.) 

1. 11 SAM EVA TTING 

Die doelwit met die inleidende hoofstuk was om vir die leser 'n bree raamwerk te 

skep, waarbinne die onderwerp ondersoek word. 'n Motivering vir die studie is 

aangebied om as vertrekpunt vir die probleemstelling te dien. Daar is aangetoon 

dat die eise wat aan plaaslike owerhede gestel word om steeds meer en beter 

sport- en rekreasiedienste aan die gemeenskap te lewer, beklemtoon dat beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste noodsaaklik is. 
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Die doelwit met die studie spruit voort uit die probleemstelling en beklemtoon die 

behoefte aan beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste. In die 

rubriek oor die metode wat in die studie gevolg word, is aangetoon dat daar op 'n 

beskrywende, ontledende en normatiewe wyse te werk gegaan word om oplos

sings vir die gestelde probleem te vind. Hierbenewens is die studieterrein 

afgebaken en beperk tot 'n ondersoek oor beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. 

Daar is ook aangedui dat inligting van sekondere en primere bronne ingesamel is. 

Ten einde terminologiese verwarring uit te skakel is sleutelbegrippe, wat met die 

studie verband hou, omskryf. Daar is ook aangetoon hoe die hoofstukke saamge

stel is en dat die hoofstukke mekaar opvolg. Ten slotte is aangetoon dat die 

Harvard metode van verwysing as verwysingstegniek vir die studie gebruik is. 

Met inagneming van die voorafgaande kan hoofstuk een as vertrekpunt vir die res 

van die studie beskou word. 'n Ondersoek oor die teoretiese raamwerk waarbinne 

die proses van beleidbepaling plaasvind, kan vervolgens onderneem word. Daar 

kan sodoende bepaal word watter teoretiese aangeleenthede oorweging behoort 

te geniet wanneer beleid daargestel word. 
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HOOFSTUK 2 

TEORETIESE RAAMWERK VIR DIE BEPALING 

VAN BEI,EID 

2. 1 INLEIDING 

'n Beskrywing van die beleidbepalingsproses word in die hoofstuk aangebied en 

dien terselfdertyd as teoretiese vertrekpunt vir die res van die studie. Die 

beleidbepalingsproses is 'n dinamiese proses wat uit verskillende fases bestaan en 

wat nie in isolasie plaasvind nie. Dit impliseer dat verskillende interaksies tydens 

die fases van beleidbepaling plaasvind voordat beleid byvoorbeeld vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur bepaal kan word. 

Die interaksies wat tydens die beleidbepalingsproses plaasvind word deur 

beplanning, besluitneming en beleidsanalise be"invloed en spruit voort uit die 

probleem dat plaaslike owerhede onder voortdurende druk geplaas word om met 

beperkte fondse steeds meer dienste, wat onder andere sport en rekreasie behels, 

aari die gemeenskap te lewer. Met behulp van beplanning, besluitneming en 

beleidsanalise kan keuses uitgeoefen word oor wat tydens die bepaling van beleid 

in ag geneem behoort te word en hoe be le id bepaal word. 

'n Ontleding van die beleidbepalingsproses en die interaksies wat tydens die proses 

plaasvind kan nie net 'n beter begrip by die leser kweek oor tekortkominge wat 

tydens die ontwikkeling van beleid ontstaan het nie, maar kan ook help om 

tekortkominge in beleid wat tans deur die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur ervaar word te identifiseer. Met die hoofstuk as teoretiese raamwerk 

en vertrekpunt kan beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste aan die 

hand van 'n beleidsmodel vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

bepaal word (kyk par. 6.5 infra). 
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Met inagneming van die voorafgaande uiteensetting is die doel van die hoofstuk om 

ten eerste beleidbepaling, beplanning, besluitneming en beleidsanalise as begrippe 

te omskryf en ten tweede die fases waaruit die beleidbepalingsproses bestaan, te 

ontleed. Hierdie fases sluit probleem- en doelwitformulering, beleidformulering, 

beleidaanvaarding, beleidimplementering asook beleidevaluering in. 

Daar is aangetoon dat die beleidbepalingsproses dinamies is. Dit impliseer 'n 

wisselwerking wat tussen die verskillende fases van beleidbepaling plaasvind en 

wat deur beplanning, besluitneming en beleidsanalise be"invloed word. Die verband 

tussen die beleidbepalingsproses, beplanning, besluitneming en beleidsanalise sal 

deurgaans tydens die beleidbepalingsproses ontleed word sodat 'n beter begrip van 

die dinamiese aard van die beleidbepalingsproses verkry kan word. 

2.2 OMSKRVWING VAN BEGRIPPE 

Die begrippe beleidbepaling, beplanning, besluitneming en beleidsanalise word 

omskryf aangesien dit 'n integrate deel van die beleidbepalingsproses uitmaak. 

Sodoende sal daar aan die een kant tussen die begrippe onderskei kan word en aan 

die ander kant eenstemmigheid oor die betekenis daarvan verkry word. Daardeur 

kan terminologiese helderheid, soos Botes ( 1978:41,42) dit stel, verkry word en 

ook verseker word dat die onderlinge verband tussen die voormelde begrippe en die 

beleidbepalingsproses bepaal word. 

2.2.1 Beleidbepaling 

Daar bestaan 'n verskeidenheid van definisies oor wat beleidbepaling is. Anderson 

(1984:8) beskryf beleidbepaling as 'n patroon van aksie wat oor 'n tydperk 

plaasvind en waartydens 'n verskeidenheid van besluite geneem word terwyl 

Ranney (1975:29) na beleidbepaling as die proses verwys waartydens keuses 

tussen alternatiewe gemaak word. Comfort (1981:100,101) sluit by bovermelde 

skrywers aan wanneer hy beleidbepaling as 'n komplekse interaksie tussen sosiale 

waardes, mense, hulpbronne, inligting, mag en prosedures beskou wat deur 'n 
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proses van formulering, implementering en uitvoering veroorsaak word ten einde 

'n doelwit te verwesenlik. 

Simmons & Dvorin (1977:398,401) verwys na beleidbepaling as 'n proses waar

tydens probleme en behoeftes in die gemeenskap identifiseer word en pogings 

aangewend word om sodanige probleme op te los en behoeftes te bevredig. 

Hierbenewens word beleidbepaling as 'n proses beskou wat deur waardes in die 

samelewing be"invloed word en wat uit doelwitbepaling, toewysing van hulpbronne 

en evaluering van beleid bestaan. Doelwitbepaling behels dat die behoeftes wat 

die noodsaaklikste vir die gemeenskap is, volgens prioriteit ge'identifiseer word. 

Nadat vasgestel is wat die doel van beleid is word daar tydens die toewysing van 

hulpbronne besluit hoe die doel verwesenlik gaan word. Evaluering van be le id vind 

plaas nadat die doelwit bepaal is en hulpbronne toegewys is om sodanige doelwit 

te bereik. Die doeltreffendheid en effektiwiteit van beleidbepaling word tydens die 

evalueringsfase vasgestel. (Baker, Michaels & Preston 1975:12-14.) 

Ten einde 'n beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te bepaal behoort daar nie net vir 

die formulering en identifisering van 'n probleem, toewysing van hulpbronne en die 

evaluering van beleid voorsiening gemaak te word nie. Beleidbepaling behoort ook 

vir beleidaanvaarding en beleidimplementering voorsiening te maak (Anderson 

1976:5). Hierbenewens behoort beleidbepaling ook nie net vir besluitneming 

voorsiening te maak nie maar ook vir beplanning en beleidsanalise ruimte te laat. 

Beplanning is 'n noodsaaklike hulpfunksie tydens die beleidbepalingsproses 

waardeur besluitneming vergemaklik kan word, werkprogramme opgestel kan word 

en die voorsiening van personeel en finansiele hulpbronne gereel kan word 

(Hanekom 1987:14). Beleidsanalise is eweneens 'n noodsaaklike hulpmiddel 

omdat dit besluitnemers help om inligting oor beleidsaangeleenthede te versamel, 

probleme te identifiseer en te isoleer en nuwe en beter beleidsalternatiewe voor te 

stel (Quade 1989:11, 12). 

Met inagneming van die voorafgaande uiteensetting en vir die doeleindes van 

hierdie studie, kan beleidbepaling omskryf word as 'n komplekse en dinamiese 
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proses wat uit verskeie komponente bestaan. Dit skep riglyne vir optrede wat nie 

net toekomsgerig is nie, maar wat ook ten doel het om belange van die 

gemeenskap te bevorder. (Simmons & Dvorin 1977:406.) 

Die genoemde omskrywing laat ruimte vir 'n proses waartydens probleem- en 

doelwitformulering, beleidformulering, beleidaanvaarding, beleidimplementering en 

beleidevaluering kan plaasvind. Die proses is dinamies en toekomsgerig aangesien 

wis.selwerking en interaksie met behulp van besluitneming, beplanning en beleids

analise plaasvind om beleidbepalers in staat te stel om 'n meer doeltreffende en 

effektiewe beleid te bepaal. 

2.2.2 Beplanning 

Beplanning word as 'n bestuursfunksie omskryf waartydens oorweging aan toe

komstige doelwitte, aktiwiteite en die opstel en implementering van 'n plan van 

aksie geskenk word (Kroon 1991 : 1 25). Die ontwikkeling van organisatoriese 

doelwitte en die bereiking daarvan word as 'n verdere funksie van beplanning 

beskou (Buntz 1978:72). 

Prince (1985:9) omskryf beplanning as 'n owerheidsaktiwiteit wat doelgerig en 

toekomsgerig is en wat planmatig uitgevoer word. Dit is voorts 'n aaneenlopende 

en buigsame aktiwiteit wat daarop gerig is om 'n bepaalde doelwit te bereik 

(Hanekom 1987:14; Prince 1985:9). 

Hierbenewens is beplanning 'n raadgewende proses waartydens besluite vir beleid 

gemaak en gei"mplementeer word. Beplanning word ook as die koordinering van 

gestelde doelwitte met beskikbare hulpbronne en bestaande beleid omskryf en gee 

aanleiding tot 'n plan van aksie. (Prince 1985:9, 10.) 

Opsommend kan dit gestel word dat beplanning ten eerste 'n denkproses is omdat 

dit toekomsgerig is. Ten tweede is dit 'n operasionele en sistematiese proses wat 

aaneenlopend plaasvind en uit verskillende ooreenstemmende stappe soos die 
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definiering van doelwitte, insameling van inligting en uitoefening van keuses en 

besluite bestaan ten einde 'n bepaalde doelwit te verwesenlik. 

2.2.3 Besluitneming 

Besluitneming verwys na daardie aktiwiteite wat tot 'n keuse bydra en waartydens 

alternatiewe geeien, evalueer en 'n finale keuse tussen alternatiewe gemaak word 

(Lyden, Shipman & Kroll 1969:311). Besluitneming vind plaas sod at die mees 

geskikte alternatief ge'identifiseer en gekies kan word (Kroon 1991: 126). 

Chandler & Plano (1988:127) sluit by bovermelde beskrywing aan wanneer dit 

gestel word dat besluitneming 'n proses is waartydens inligting verminder en 

afgeskaal word, probleme ge'identifiseer word en 'n keuse tussen alternatiewe 

gemaak word. Die versameling van inligting is egter 'n voorvereiste alvorens 

inligting gereduseer kan word en die mees geskikte alternatief gekies of keuse 

uitgeoefen kan word. Volgens Theunissen (1993: 10) is toepaslike inligting op die 

regte oomblik nodig sodat die regte besluit geneem kan word. 

2.2.4 Beleidsanalise 

Beleidsanalise kan as 'n sistematiese ondersoek na alternatiewe beleidskeuses en 

die versameling en integrering van inligting omskryf word. Beleidsanalise word 

voorts as 'n poging omskryf waartydens die gevolge van alternatiewe keuses en 

aksies voorspel word. (Anderson 1976:2; Ukeles 1977:223.) 

Beleidsanalise is ook 'n manier om deur middel van ondersoek en evaluering van 

die kwalitatiewe trefkrag van beleid, die doeltreffendheid en effektiwiteit van 'n 

instelling vas te stet (Chandler & Plano 1988:96). Opsommend kan dit gestel word 

dat beleidsanalise 'n verklaring gee oor waarom owerhede met die uitvoering van 

owerheidsaktiwiteite gemoeid is (Hanekom 1987:65). 
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Met inagneming van die bovermelde omskrywings kan daar tot 'n ontleding van die 

fases van die beleidbepalingsproses oorgegaan word. Tydens die beleidbepalings

proses word aangetoon dat dit 'n dinamiese proses is wat tot die daarstelling van 

doeltreffende en effektiewe beleid aanleiding kan gee. 

2.3 FASES VAN DIE BELEIDBEPALINGSPROSES 

Ten eerste behels die beleidbepalingsproses dat probleem- en doelwitformulering 

plaasvind (kyk fig. 2.1 infra). Tydens die probleem- en doelwitformuleringsfase 

word die behoeftes en probleme van die gemeenskap ge'identifiseer, volgens 

prioriteit gerangskik en daarna op die beleidsagenda geplaas. Hierna vind die 

formulering van beleidsdoelwitte plaas. Die formulering van beleidsdoelwitte is 

bel~ngrik aangesien die foutiewe of swak formulering daarvan tot gebrekkige 

formulering van beleid aanleiding kan gee (Quade 1989:75,87). 

Sodra 'n probleem op die beleidsagenda geplaas is en beleidsdoelwitte in die 

verband opgestel is, tree die beleidformuleringsfase ten tweede in werking. Hierdie 

fase behels dat duidelike en aanvaarbare metodes van optrede uitgespel word sodat 

gedetailleerde beleid gepaardgaande met duidelike omskryfde voorstelle geformu

leer kan word. (Anderson 1976:5.) 

Beleidaanvaarding verteenwoordig ten derde die volgende fase van die beleid

bepalingsproses en behels dat beleidbepalers 'n finale besluit oor 'n beleids

aangeleentheid neem voordat dit ge'implementeer word en bindend en afdwingbaar 

op die gemeenskap raak. Nadat sodanige besluit geneem is tree die volgende fase, 

te wete die beleidimplementeringsfase, ten vierde in werking. Dit behels dat beleid 

wat goedgekeur en aanvaar is in die gemeenskap ge'implementeer word en tot uit

voering gebring word. (Anderson 1976:5.) 

Die beleidevalueringsfase is ten vyfde die laaste fase van die beleidbepalingsproses. 

Tydens bovermelde fase kan beleidbepalers vasstel wat die waarde, nut asook die 

trefkrag van beleid op die gemeenskap is {Anderson 1976:259). Hierbenewens kan 
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vasgestel word of die oorspronklike probleem of behoefte wel deur die betrokke 

beleid aangespreek en opgelos is en indien nie, kan pogings aangewend word om 

die hele proses van nuuts af aan die gang te sit totdat 'n gewensde oplossing vir 

die probleem gevind is. (Anderson 1976: 259,260; Nachmias 1979:4.) 

FIGUUR 2.1: DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE BELEIDBEPALINGSPROSES 

beplanning 
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beleidsanalise 

1. Probleem- en doelwitformulering 
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Bovermelde fases volg mekaar op en is 'n dinamiese proses omdat 'n 

ge'identifiseerde probleem of behoefte verander en aangepas word soos wat daar 

van een fase na 'n volgende beweeg word {Anderson 1976:5,6). Hierbenewens 

word die beleidbepalingsproses voortdurend deur beplanning, besluitneming en 

beleidsanalise be'invloed wat verder tot die dinamiese aard van die beleidbepalings

proses bydra {kyk fig. 2.1 supra). 

Lyne in die diagrammatiese voorstelling van die beleidbepalingsproses 

verteenwoordig opwaartse en afwaartse wisselwerking tussen die onderskeie 

beleidbepalingsfases en lig die rol van beplanning, besluitneming en beleidsanalise 

in die verband uit. Dit behels dat daar voortdurend vanaf die een fase na 'n 

volgende fase beplan behoort te word oor die werkswyse wat gevolg gaan word 

om 'n spesifieke probleem of behoefte aan te spreek. Hierbenewens behoort 

besluite geneem te word oor watter beleidskeuses tydens elke fase die beste 

resultate sal lewer en laastens behoort 'n analise gedoen te word ten einde te 

bepaal wat die gevolge van 'n bepaalde beleidskeuse sal wees. Nadat die 

beleidbepalingsproses diagrammaties uiteengesit is, volg 'n individuele beskrywing 

en ontleding van elke fase van die beleidbepalingsproses. Sodoende kan bepaal 

word in welke mate elke fase tot die doeltreffende en effektiewe bepaling van 

beleid bydra. Daar kan ook vasgestel word in welke mate beplanning, 

besluitneming en beleidsanalise sodanige doeltreffendheid en effektiwiteit bevorder. 

2.3.1 .Probleem- en doelwitformuleringsfase 

Anderson (1976:7) stel dit dat die daarstelling van beleid deur die bestaan van 'n 

probleem of die ontwikkeling van 'n behoefte voorafgegaan word. Ten eerste 

behels die probleem- en doelwitformuleringsfase dat die probleem of behoefte wat 

tot beleidbepaling aanleiding kan gee, ge'identifiseer word. Sodra die probleem of 

behoefte ge'identifiseer is, word dit ten tweede op die beleidsagenda geplaas. Nie 

alle probleme en behoeftes word deur beleidbepalers op die agenda geplaas nie 

omdat tyd, finansiele hulpbronne en personeel skaars is {Edwards & Sharkansky 

1978: 87, 100, 102). Besluite behoort geneem te word en keuses uitgeoefen te 
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word oor watter probleme en behoeftes wel op die beleidsagenda geplaas gaan 

word. Duidelik geformuleerde beleidsdoelwitte word ten derde bepaal sodat 

stappe, ter voorbereiding van die beleidformuleringsfase, geneem kan word 

(Edwards & Sharkansky 1978: 109). Aangesien die bepaling van beleid deur die 

bestaan van 'n probleem of behoefte voorafgegaan word, word die identifisering 

van 'n probleem as deel van die probleem- en doelwitformuleringsfase vervolgens 

ontleed. 

2.3. 1. 1 ldentifisering van die probleem 

'n Probleem word beskryf as 'n toestand of situasie waaruit gemeenskapsbehoeftes 

en/of -ontevredenheid ontwikkel (Anderson 1976:8). Dye (1981 :348) beskou die 

identifisering van 'n probleem in die gemeenskap as die belangrikste stap in die 

beleidbepalingsproses omdat aangeleenthede in die gemeenskap slegs op die 

beleidsagenda geplaas kan word nadat dit as probleme of behoeftes ge"identifiseer 

is. Weens die belangrikheid van sodanige stap is dit noodsaaklik dat beleidbepalers 

'n ge"identifiseerde probleem isoleer en omskryf sodat gepoog kan word om die 

probleem op te los (Quade 1989:69). 

Die identifisering, isolering en omskrywing van 'n probleem is 'n komplekse proses 

en verskeie redes word hiervoor aangevoer. Terwyl dit maklik is om vas te stel of 

iets in die gemeenskap skort, is dit 'n ander saak om te bepaal presies wat die 

probleem is omdat die politieke kultuur van die gemeenskap en beleidbepalers 

asook hulle oortuigings, waardes en houdings dikwels die identifisering van 

probleme bemoeilik. (Edwards & Sharkansky 1978:87,88.) 

Hierbenewens is probleme wat uit die gemeenskap ontwikkel gewoonlik ongestruk

tureerd. Die beleidbepalers word gevolglik in die identifisering en isolering van 'n 

probleem deur verbeelding, eie oordeel en intu"isie gelei. (Quade 1989:69.) 

Quade (1989:70) is egter van mening dat bovermelde probleme oorbrug kan word 

en 'n duidelike beeld oor 'n probleem gekry kan word wanneer die volgende vrae 

deur beleidbepalers gevra word: 
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Hoe het die situasie ontstaan en waarom is dit 'n probleem? 

Word die regte probleem aangespreek of is dit slegs die manifestering van 

'n simptoom van 'n veel grater probleem? 

Is die probleem deel van 'n grater probleem en indien wel behoort die grater 

probleem nie eerder aangespreek te word nie? 

Wie is die gemeenskap wat die probleem ge'identifiseer het? 

Waarom is 'n oplossing vir die probleem nodig? 

Watter soort oplossing is aanvaarbaar ten einde die probleem 

aan te spreek? 

Is daar uiteenlopende menings oor hoe die probleem opgelos 

behoort te word en waarop is sodanige menings gebaseer? 

Beleidbepalers kan met behulp van deeglike beplanningstegnieke antwoorde op die 

voorafgaande vrae kry. Beplanning as sodanig is 'n adviserende proses wat uit 

verbandhoudende stappe soos die definiering van doelwitte, versameling van 

inligting en die formulering van alternatiewe moontlikhede bestaan en deur 

beleidbepalers as hulpmiddel gebruik kan word om antwoorde op die 

voorafopgestelde vrae te vind. Beplanning stel beleidbepalers gevolglik in staat om 

inligting te versamel sodat bestaande en toekomstige probleme ge'identifiseer kan 

word en doelwitte in die verband geformuleer kan word. (Prince 1985:9-11.) 

Beleidbepalers maak hierbenewens ook van beleidsanalise gebruik om 'n probleem 

beter te identifiseer, formuleer en af te baken. Alternatiewe oplossings en besluite 

oor bestaande en toekomstige probleme, asook die gevolge daarvan word deur 

beleidbepalers oorweeg in 'n paging om probleme beter te identifiseer en te 

omskryf. Meer inligting kan sodoende oor 'n bepaalde probleem ingesamel word 

en kan tot gevolg he dat die probleem meer doeltreffend en effektief omskryf word. 
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Dit kan selfs daartoe aanleiding gee dat die oorspronklike omskrywing van die 

probleem verander word. (Quade 1989:71. 72,337.) Beleidsanalise help 

beleidbepalers dus om tydens die identifisering van 'n probleem of behoefte tot 'n 

weldeurdagte besluit te kom (Mead 1983:45). Nadat 'n probleem ge'identifiseer 

is, is dit nodig om soos reeds vermeld, dit op die beleidsagenda te plaas. 

2.3.1.2 Beleidsagenda 

'n Beleidsagenda sluit al daardie items (probleme) wat in erns deur beleidbepalers 

oorweeg behoort te word, in (Edwards & Sharkansky 1978: 100; Anderson 

1976: 14). Volgens Dror (1986: 153) sluit 'n beleidsagenda prioriteitsgewys al 

daardie belangrikste probleme wat tydens die probleemidentifiseringstadium 

omskryf en geselekteer is, in en behels dit dat sodanige probleme deur 

beleidbepalers oorweeg word. Opsommend kan dit gestel word dat 'n beleids

agenda uit al daardie probleme bestaan wat deur beleidbepalers uit 'n ver

skeidenheid van probleme geselekteer is met die oog daarop om die geselekteerde 

probleme op die beleidsagenda te plaas en aandag aan sodanige probleme te skenk. 

(Anderson 1984:47.) 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat nie alle probleme noodwendig op die 

beleidsagenda geplaas word nie. Keuses word gemaak en besluite geneem oor 

watter probleme belangrik genoeg is om op die beleidsagenda te plaas. Dit is dus 

soveel te meer noodsaaklik dat probleme duidelik omskryf en afgebaken word. 

Daar is verskeie maniere waarop 'n probleem op die beleidsagenda geplaas kan 

word. Dye (1981 :349) verwys daarna as die tactics of agenda setting. Beleid

bepalers kan self besluit om 'n probleem op die beleidsagenda te plaas veral waar 

'n probleem dreig om in 'n nasionale krisis te ontwikkel, byvoorbeeld wanneer 

hongersnood uitbreek of as daar tekens van 'n dreigende oorlog is (Edwards & 

Sharkansky 1978: 102, 103). Beleidbepalers kan ook deur die gemeenskap as 

sodanig be'invloed word sodat beleidbepalers 'n probleem op die beleidsagenda 

plaas. 'n Voorbeeld in die verband is wanneer die behoefte aan die lewering van 
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sport- en rekreasiedienste binne die gemeenskap aan die beleidbepalers bekend 

gemaak word. Hierbenewens kan die media eweneens beleidbepalers be'invloed om 

bepaalde items op die beleidsagenda te plaas. Die media kan byvoorbeeld lede van 

die ·publiek be'invloed om aan openbare besprekings oor ge'identifiseerde probleme 

deel te neem sodat dit onder die aandag van beleidbepalers gebring kan word. 

(Edwards & Sharkansky 1978: 104-106.) 

Net soos wat daar verskillende maniere is waarop 'n item of probleem op die 

beleidsagenda geplaas kan word, is daar verskillende maniere waarop verhoed kan 

word dat probleme op die beleidsagenda geplaas word. 'n Probleem kan dikwels 

opgelos word voordat dit op die beleidsagenda geplaas word. lnvloedryke individue 

en groepe, wat by die beleidbepalingsproses betrokke is, kan byvoorbeeld 'n voor

komende rol speel wanneer probleme op die beleidsagenda geplaas word. Dit 

gebeur waar invloedryke individue en groepe vrees dat die aandag van die publiek 

op hulle gevestig sal word en dat hul persoonlike belange aangetas sal word. (Dye 

1981 :349.) 

Volgens Edwards en Sharkansky (1978: 108) kan beleidbepalers ook die houdings 

van lede van die publiek be'invloed in 'n poging om bepaalde probleme te 

onderdruk. Dit kan byvoorbeeld deur middel van openbare betrekkinge bewerk

stellig word. Die feit dat 'n gei'dentifiseerde probleem op die beleidsagenda geplaas 

is, is egter geen versekering dat dit daar sal bly nie. Nuwe probleme wat hoer 

prioriteit geniet of wat dringend afgehandel behoort te word kan die plek van 

bestaande probleme inneem. (Edwards & Sharkansky 1978: 109.) 

Omdat probleme geselekteer en volgens prioriteit op die beleidsagenda geplaas 

word, is dit soveel te meer van belang dat beleidsdoelwitte korrek formuleer word. 

Die formulering van beleidsdoelwitte word vervolgens ontleed. 

2.3.1.3 Formulering van beleidsdoelwitte 

Nadat 'n probleem ge'identifiseer is en op die beleidsagenda geplaas is, is dit 

belangrik om die beleidsdoelwitte te formuleer. Eers nadat 'n beleidsdoelwit gefor-
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muleer is, kan beleidbepalers tot die effektiewe formulering van beleid as sodanig 

oorgaan en voorstelle voorle waardeur die beleidsdoelwitte bereik kan word. 

(Edwards & Sharkansky 1978: 109; Quade 1989:73.) 

Die formulering van 'n beleidsdoelwit behels dat beleidbepalers besluite neem oor 

wat met die beleidsdoelwit bereik wil word. Dit is ook noodsaaklik dat die regte 

besluite ten opsigte van die formulering van beleidsdoelwitte geneem word. Die 

foutiewe of swak formulering van beleidsdoelwitte en besluite wat daaruit 

vo~rtspruit het volgens Quade (1989:75,87) tot gevolg dat: 

foutiewe en oneffektiewe alternatiewe voorgestel word; 

hulpbronne aangewend word sander dat dit 'n betekenisvolle effek op die 

werklike probleem het; en 

die verkeerde probleem ondersoek en aangespreek word. 

Dit is egter nie so 'n maklike taak om beleidsdoelwitte te formuleer nie. 

Beleidbepalers het dikwels uiteenlopende menings oor 'n bepaalde probleem. Dit 

kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die feit dat waardes en persepsies van beleid

bepalers verskil. Daar kan byvoorbeeld eenstemmigheid bereik word oar die 

bestaan van 'n bepaalde probleem. Uiteenlopende menings kan egter gehuldig 

word oor die rol wat die owerheid in sodanige geval behoort te speel. Dit het weer 

tot gevolg dat beleidbepalers nie eenstemmigheid oar die formulering van beleids

doelwitte kan bereik nie. (Edwards & Sharkansky 1978:110, 111.) 

Beleidbepalers is ook nie altyd bewus van alternatiewe beleidsdoelwitte en hul 

implikasies nie. Hierbenewens is beleidbepalers oak dikwels nie in staat om 

toepaslike beleidsdoelwitte te formuleer nie omdat dit moeilik is om die uit

voerbaarheid en koste-implikasies van geformuleerde beleidsdoelwitte te bepaal. 

(Quade 1989:90.) 
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Vol'gens Quade (1989:89) is beleidsanalise (kyk par. 2.2.4 supra) 'n handige 

hulpmiddel waardeur beleidbepalers bovermelde struikelblokke kan oorbrug. Met 

behulp van beleidsanalise kan beleidbepalers probleme identifiseer, navorsing 

daaroor doen, teenstrydige beleidsdoelwitte identifiseer, meer inligting oor 'n 

bepaalde probleem inwin en alternatiewe beleidsdoelwitte voorstel. Meer inligting 

oor die gevolge en kostes wat weens die nastrewing van 'n beleidsdoelwit ont

staan, kan met behulp van beleidsanalise ingesamel word. Die taak van beleid

bepalers word gevolglik aansienlik vergemaklik wanneer 'n keuse tussen alter

natiewe beleidsdoelwitte gemaak word. (Quade 1989: 11, 12,90,91.) 

Sodra 'n beleidsdoelwit geformuleer is en 'n keuse tussen alternatiewe gemaak is, 

tree die volgende fase van die beleidbepalingsproses in werking. Hierdie fase staan 

as die beleidformuleringsfase bekend en sal vervolgens ontleed word. 

2.3.2 Beleidformuleringsfase 

Die beleidformuleringsfase behels die ontwikkeling van duidelike en aanvaarbare 

voorgestelde metodes van optrede sodat die probleme wat ge"identifiseer is 

doeltreffend en effektief opgelos kan word (Anderson 1976:51; Anderson 

1984:53; Dye 1981 :354). Met inagneming van die bovermelde word beleid

formulering as die ontwikkeling van gedetailleerde beleid, gepaardgaande met 

duidelik omskryfde voorstelle, beskryf (Burch & Wood 1990: 15). 

Ten einde doeltreffende en effektiewe beleid te formuleer behoort beleidbepalers 

va~ te stel wat gedoen behoort te word en hoe beleid geformuleer behoort te word. 

Dit behels ten eerste dat beleidbepalers die verband tussen die gestelde beleids

doelwit en beoogde beleid behoort te bepaal. Comfort (1981 :77) stel dit dat die 

verband tussen beleidsdoelwitte en beleid van uiterste belang vir effektiewe 

beleidformulering is. Daar behoort beplan te word wat gedoen gaan word en 

terselfdertyd behoort besluite geneem te word oor beleid om beleidsdoelwitte te 

verwesenlik (Anderson 1976:51,52; Comfort 1981 :78; Kotze, Bekker, Van 

Straaten, Fourie & Geldenhuys 1985:14). 
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'n Verskeidenheid van akteurs neem aan die beleidformuleringsfase deel en dra tot 

effektiewe beplanning en besluitneming by (Anderson 1976:52). Sodanige akteurs 

wat by die formulering van beleid betrokke is, word ten tweede ontleed. Bover

melde akteurs sluit openbare amptenare en politieke ampsbekleers in. Amptenare 

is vir die voorbereiding en verwoording van beleid verantwoordelik terwyl politieke 

ampsbekleers finale besluite oor beleid neem voordat dit as amptelike beleid 

aanvaar word (Van der Merwe 1988(a): 117, 122-126). Hierbenewens speel sowel 

komitees van 'n plaaslike owerheid as belangegroepe en lede van die publiek 'n rol 

tydens die formulering van beleid. Bestuurskomitees, belangegroepe en lede van 

die publiek kan vanwee hul kundigheid aanbevelings en voorstelle aan munisipale 

rade maak wat tot die formulering van beleid aanleiding kan gee. (Kotze et al. 

1985:18, 19.) 

In die volgende rubrieke word die verband tussen beleidsdoelwitte en beleid, om 

die ·doelwitte te verwesenlik, asook die deelnemers betrokke by die formulering en 

verwoording van beleid ondersoek. 'n Ontleding van bovermelde aangeleenthede 

vorm die grondslag waarop die volgende fase, te wete die beleidaanvaardingsfase, 

gebou kan word. 

2.3.2.1 Verband tussen beleidsdoelwitte en beleid 

'n Beleidsdoelwit verwys na daardie doelwitte of kriteria wat deur middel van 

spesifieke beleid verwesenlik kan word (Nagel 1984: 1 ). Die suksesvolle 

verwesenliking van 'n beleidsdoelwit word aan die reeks aksies en optredes wat 

beleidformulering tot gevolg het en wat uiteindelik 'n gewensde resultaat (beleid) 

behoort te lewer, gemeet (Eyestone 1984:263). 

Comfort (1981 :77) stel dit dat die verband tussen beleidsdoelwitte en beleid 'n 

invloed op die formulering van beleid het. Verskeie probleme spruit voort uit die 

verband wat tussen beleidsdoelwitte en die formulering van toepaslike beleid 

bestaan. Probleme ontstaan byvoorbeeld weens die onvermoe van owerhede om 

deeglik te beplan. Die vermoe van beleidbepalers om deeglik te beplan word 
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vertroebel vanwee die feit dat beleidbepalers nie sistematies te werk gaan of 

sistematies beplan om oplossings vir ge'identifiseerde probleme te vind nie. 

Comfort (1981 :79) verwys hierna as systematic thinking en wys daarop dat 

sistematiese beplanning nie uitsluitlik tot die formulering van beleid bydra nie. 

Ander faktore soos spesifikasie dra ook tot die formulering van beleid by en word 

later in die rubriek behandel. Daar behoort byvoorbeeld besluit te word watter tipe 

aksies geneem gaan word om 'n gestelde beleidsdoelwit te bereik. Hierbenewens 

betioort vasgestel te word of alternatiewe keuses bestaan om 'n bepaalde beleids

doelwit aan te spreek. (Anderson 1976:5,51.) Voorts behoort besluit te word 

watter middele aangewend gaan word om beleid te formuleer en hoe sodanige 

beleid saamgestel gaan word (Dunn 1986:224). Plaaslike owerhede ondervind 

dikwels probleme om besluite in bovermelde verband te neem en om te beplan hoe 

daar te werk gegaan behoort te word om die gestelde probleme op te los (Comfort 

1981 :78). 

In aansluiting by bovermelde word die beleidformuleringsfunksie van beleidbepalers 

verder deur die kompleksiteit van en onsekerheid rondom besluitneming be'invloed 

(Dryzek 1983:345). Dit word veroorsaak deur die dinamiese aard van die beleid

formuleringsfase en die onvermoe van beleidbepalers om 'n bepaalde plan van aksie 

te inisieer, te ontwikkel en besluite daaroor te neem. Die proses word as dinamies 

en kompleks beskryf omdat dit uit 'n reeks interaksies tussen individue bestaan wat 
• 

deur beplanning en die uitoefening van 'n keuse ten opsigte van beleidformulering 

be'invloed word. (Eyestone 1984:263-265; Dryzek 1983:346.) 

Die vaagheid van beleidsdoelwitte en gevolglike formulering van beleid, wat nie 

noodwendig die oorspronklik ge'identifiseerde probleem of behoefte aanspreek nie, 

dra verder tot spanning tydens die beleidformuleringsfase by. Die oenskynlike 

onvermoe van beleidbepalers om inligting, wat tydens die probleemidentifiserings

fase ingesamel is, te verwerk vererger ook die spanning wat tydens die beleid

formuleringsfase ontstaan. (Comfort 1981 :81.) 

Volgens Comfort ( 1981 : 81) kan bovermelde probleme deur 'n proses van spesifi

kas.ie opgelos word. Spesifikasie word as 'n proses beskryf waartydens vasgestel 
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kan word of 'n besluit as 'n bruikbare riglyn tydens die beleidformuleringsfase 

gebruik kan word. Met behulp van spesifikasie kan vasgestel word of 'n besluit 

uitvoerbaar is of nie. Dit behels voorts dat besluite oor die formulering van 

beleidsdoelwitte geneem behoort te word. Daar behoort ook vasgestel te word 

watter hulpmiddele aangewend gaan word om be le id te formuleer. Spesifikasie 

vorm voorts 'n gesonde balans en verband tussen beleidsdoelwitte en die formu

lering van beleid. Met behulp van spesifikasie kan werkswyses omskryf en 

uitgebeeld word, verantwoordelikhede van beleidbepalers beklemtoon en 

hulpmiddele soos personeel en werksprosedures vir die bereiking van 'n 

beleidsdoelwit ge'identifiseer word. (Comfort 1981:81-83,100-103.) 

Verskeie deelnemers neem aan die beleidformuleringsfase deel en kan met behulp 

van besluitneming en die spesifikasie van beleidsdoelwitte tot 'n gesonde balans 

en verband tussen beleidsdoelwitte en beleid bydra. Die rol van die deelnemers, 

met spesifieke verwysing na deelnemers op die plaaslike owerheidsvlak, word 

vervolgens ondersoek. 

2.3.2.2 Deelnemers aan die beleidformuleringsfase 

Binne plaaslike owerheidsverband is daar verskeie deelnemers wat direk of indirek 

'n bydrae tot die formulering van beleid lewer (Anderson 1976:52). Hanekom 

(1987:21) onderskei in die verband tussen amptelike en nie-amptelike deelnemers. 

Deelnemers wat nie-amptelik of indirek by die formulering van beleid betrokke is, 

sluit onder andere belangegroepe en lede van die publiek in. Amptelike of direkte 

bydraes word veral deur komitees van 'n raad, soos bestuurskomitees, amptenare 

in diens van 'n betrokke plaaslike owerheid en die raad van 'n plaaslike owerheid, 

waarby die rot van individuele raadslede ingesluit is, gelewer. (Anderson 1976:52; 

Hanekom 1987:21; Kotze et al. 1985: 16,20.) 

Belangegroepe en lede van die publiek lewer 'n nie-amptelike en indirekte bydrae 

tot die formulering van beleid omdat hulle voortdurend deur middel van die rig van 

vertoe, met die betrokke raad onderhandel en gewoonlik daardeur die individuele 
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menings van groepe en individue onder die aandag van die raad bring (Anderson 

1984:55; Kotze et al. 1985:68). Die rol van belangegroepe en individuele lede van 

die publiek ten opsigte van die formulering van beleid spruit voort uit die onder

handelingsrol wat hulle vervul (Adlem & Du Pisanie 1982:4 7; Kotze et al. 

1985: 19). 

Belangegroepe en individuele lede van die publiek is dikwels georganiseerd en 

kundig oor die betrokke aangeleentheid wat onder die aandag van die raad gebring 

word. Die kennis waaroor hulle beskik en die georganiseerde wyse waarop hulle 

vertoe tot die raad rig, vorm dikwels 'n belangrike bron van inligting vir die raad 

veral waar beleid deur die raad oorweeg word. Vanwee die kundigheid waaroor 

belangegroepe beskik vind gereelde skakeling tussen sodanige groepe en die 

betrokke raad plaas en word 'n raad in staat gestel om selektief van die betrokke 

inligting gebruik te maak. (Kotze et al. 1985:68,69.) Die lnstituut vir Munisipale 

Tesouriers en Rekenmeesters van Suidelike Afrika, lnstituut van Stadsklerke van 

Suidelike Afrika en die Verenigde Munisipale Bestuur van Suidelike Afrika is 

voorbeelde van belangegroepe wat 'n belangrike bydrae ten opsigte van die 

formulering van beleid lewer (Odendaal 1992:97). 

Benewens nie-amptelike en indirekte bydraes van belangegroepe en lede van die 

publiek word amptelike en direkte bydraes deur komitees soos bestuurskomitees 

gelewer. 'n Komitee is volgens Humes & Martin (1969:99) 'n organisatoriese 

komponent wat met bepaalde bevoegdhede beklee is en bepaalde funksies namens 

'n ander organisatoriese komponent soos die raad, moet uitvoer. Komitees soos 

bestuurskomitees van plaaslike owerhede het 'n direkte invloed op die formulering 

van beleid. Volgens Kotze et al. (1985:18, 19) het bestuurskomitees die bevoegd

heid om aanbevelings aan die betrokke raad te maak oor enige aangeleentheid wat 

die raad raak en wat tydens 'n bestuurskomiteevergadering bespreek is. Hieruit 

kan afgelei word dat bestuurskomitees eweneens die bevoegdheid het om aanbe

velings oor die formulering van beleid te maak. Lede van bestuurskomitees is uit 

lede van die raad saamgestel en is gevolglik vanwee hul ampshoedanigheid en as 

lede van 'n bestuurskomitee in 'n ideale posisie om tydens formele raadsver

gaderings aanbevelings oar die formulering van beleid voor te le. 
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Die gunstige geleentheid om insette oor die formulering van beleid te lewer spruit 

voort uit die informele wyse waarop die bestuurskomitees funksioneer. Dit kan 

toegeskryf word aan die feit dat lede van bestuurskomitees noue skakeling met 

amptenare van die betrokke plaaslike owerheid het en sodoende eerstehandse 

inligting oor 'n betrokke aangeleentheid kan kry. Die vergaderingsprosedures van 

bestuurskomitees is in die reel nie aan streng en formele reels onderworpe nie. Dit 

het die voordeel dat lede van bestuurskomitees vinniger en makliker besluite oor 

'n bepaalde beleidsaangeleentheid kan neem en in die verband verslag aan die raad 

kan doen. Sodoende word lang en omslagtige debatte tydens formele raadsver

gaderings uitgeskakel en kan besluite vinniger geneem word. (Kotze et al. 

1985:19,46.) 

Die noue skakeling wat amptenare met lede van die publiek en belangegroepe het 

en die kundigheid waaroor hulle ten opsigte van administratiewe en funksionele 

aktiwiteite beskik, stel amptenare in 'n gunstige posisie om 'n direkte bydrae tot 

die formulering en verwoording van be le id te lewer. Omdat amptenare voortdurend 

met belangegroepe en lede van die publiek deur middel van korrespondensie, 

telefoongesprekke, versoekskrifte, onderhoude, media en memoranda skakel is 

hulle op hoogte van behoeftes en probleme in die gemeenskap en kan hulle 

dienooreenkomstig advies aan raadslede gee wat weer 'n invloed op die formulering 

van beleid het. Vanwee die kundigheid en administratiewe bedrewenheid waaroor 

amptenare beskik word konsepwetgewing dikwels deur hulle geformuleer en 

saamgestel waarna dit vir goedkeuring deur die raad oorweeg word. (Anderson 

19~4:54; Kotze et al. 1985:17,68; Van der Merwe 1988(a):117,118.) 

Die optrede van amptenare in bovermelde verband verlig die werkslading van 

raadslede. Raadslede hoef byvoorbeeld in hulle amptelike hoedanigheid, slegs die 

politieke implikasies van beleid vas te stel en seker te maak dat dit binne die 

politieke raamwerk van die raad val. (Kotze et al. 1985:67.) 

Finale besluite wat deur raadslede tydens raadsvergaderings geneem word spruit 

in die meeste gevalle voort uit aanbevelings wat deur belangegroepe, individue, 

lede van bestuurskomitees en amptenare ontvang is. Raadslede kan ook besluite 



38 

oor beleid neem na aanleiding van gesprekke wat met lede van die publiek gevoer 

is en waaroor amptenare geen kennis dra nie. Die uitgangspunt tydens die 

formulering van beleid is dat aktiwiteite van raadslede ten alle tye op die bereiking 

van 'n voorafopgestelde beleidsdoelwit gerig behoort te wees. Ge'identifiseerde 

behoeftes behoort dus so goed as moontlik bevredig te word sodat die belange van 

die gemeenskap daardeur bevorder kan word. (Kotze et al. 1985:18,64,65.) 

In die laaste instansie is dit die raad van 'n plaaslike owerheid wat finale besluite 

oor beleidformulering tydens formele raadsvergaderings neem. Besluite wat in 

bovermelde verband geneem word is afdwingbaar en uitvoerbaar sodra die raad as 

wetgewende instelling, dit as wetgewing aanvaar het (Van der Merwe 1988(b):99). 

Hierdie aangeleentheid, te wete die aanvaarding en goedkeuring van beleid, word 

in die volgende rubriek ontleed en staan as die beleidaanvaardingsfase bekend. 

2.3.3 Beleidaanvaardingsfase 

Die beleidaanvaardingsfase is die kortste fase in die beleidbepalingsproses wat 

toegeskryf kan word aan die feit dat die fase soms ineengestrengel is met die 

beleidformuleringsfase. Deelnemers aan die beleidformuleringsfase behoort te sorg 

dat beleidsvoorstelle deeglik gesif en geselekteer is voordat dit vir goedkeuring aan 

die raad voorgele word. (Anderson 1984:57,59.) Op die wyse word gepoog om 

alle onsekerhede en twyfel tydens die beleidaanvaardingsfase uit te skakel en word 

tyd bespaar wanneer die raad van 'n plaaslike owerheid finale besluite rakende 

beleid neem (Kotze et al. 1985:71, 72). 

Besluite wat tydens die beleidaanvaardingsfase geneem is staan as beleidsbesluite 

bekend. Dit behels dat raadslede finaal besluit of 'n bepaalde beleidsvoorstel 

aanvaar of verwerp word. (Anderson 1976: 119, 129; Anderson 1984:60.) Die 

besluite verskil wesenlik van besluite wat in die voorafgaande fases geneem is. 

Waar besluitneming voorheen behels het dat 'n keuse tussen verskeie alternatiewe 

gemaak word, byvoorbeeld tussen verskillende beleidsdoelwitte, behels besluit

neming tydens die beleidaanvaardingsfase dat een bepaalde beleidskeuse gemaak 
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word omdat geglo word dat sodanige keuse tot voordeel van die gemeenskap sal 

strek (Anderson 1984:60). Sodra sodanige besluit geneem is, is beleid aanvaar 

wat afdwingbaar en bindend op die gemeenskap is (Van der Merwe 1988(b): 101 ). 

Raadslede is in die finale instansie as verkose wetgewers op die plaaslike 

owerheidsvlak vir beleidaanvaarding en goedkeuring verantwoordelik. Dit beteken 

dat hulle in soverre dit beleidsbesluite bet ref, tot verantwoording deur die 

gemeenskap geroep kan word. Voordat 'n finale beleidskeuse gemaak word om 

die behoeftes van die gemeenskap so ver as moontlik te bevredig, behoort 

raadslede volgens Kotze et al. (1985:43,44) besondere aandag aan die volgende 

te gee: 

Die deeglike bestudering en oorweging van verslae wat vanaf belange

groepe, individue, bestuurskomitees of amptenare afkomstig is. Meer kennis 

en insig kan sodoende oor 'n bepaalde aangeleentheid bekom word alvorens 

'n finale beleidskeuse gemaak word. 

Die noue en voortdurende skakeling met amptenare sodat addisionele 

inligting bekom kan word voordat 'n finale beleidskeuse gemaak word. 

Vergaderingsprosedures moet bepaal hoe raadslede aan vergaderings 

deelneem sodat voorleggings wat deur raadslede voorgele word kort en 

bondig is en maklik deur ander raadslede begryp kan word. Besluitneming 

ten opsigte van die selektering van 'n finale beleidskeuse kan sodoende 

vergemaklik word. 

Beleid van plaaslike owerhede moet met die beleid van die sentrale regering 

versoenbaar wees sodat raadslede binne hul bevoegdheidsterrein optree. 

Die aanvaarding van beleid is die laaste kans wat beleidbepalers het om aan

passings te maak voordat beleid ge'implementeer word. Dit is gevolglik noodsaaklik 

dat oorweging aan bovermelde aangeleenthede geskenk word voordat finale 

beleidskeuses gemaak word wat in belang van die bree gemeenskap kan wees. 
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Eers nadat 'n beleidskeuse uitgeoefen en beleid aanvaar is, kan beleid ge'imple

menteer word. (Kotze fil._fil. 1985:44.) 

2.3.4 lmplementeringsfase 

Die implementeringsfase kan omskryf word as die fase waartydens beleid, wat 

reeds aanvaar en goedgekeur is, tot uitvoer gebring word (Burch & Wood 

1990: 15). Quade (1989:338) omskryf die fase as 'n proses waartydens 

gedragspatrone verander en aangepas word sodat beleidsbesluite uitgevoer kan 

word. In aansluiting hierby beskryf Eyestone { 1984: 271) die fase as die 

ontwikkeling van tegnieke en prosedures om beleid in die praktyk te laat realiseer. 

Edwards (1984:ix) beskou die implementering van beleid as daardie fase wat volg 

nadat beleid aanvaar is voordat die gevolge en effek daarvan vasgestel kan word. 

Skrywers soos Edwards (1984:ix) en Quade (1989:338,339) is dit eens dat die 

implementering van beleid van geen waarde is, indien die betrokke beleid nie die 

oorspronklike probleem oplos of aanspreek nie. Goed geformuleerde beleid wat die 

werklike probleem kan aanspreek is eweneens waardeloos as dit nie behoorlik 

ge'implementeer word nie {Anderson 1976: 193). 

Met inagneming van die voorafgaande kan die afleiding gemaak word dat die imple

mentering van beleid net so noodsaaklik tydens die beleidbepalingsproses is as wat 

die voorafgaande fases blyk te wees. Dror ( 1986: 193) stel dit selfs dat die 

werklike trefkrag, sukses en gevolge van beleidbepaling deur die implementerings

fase be'invloed en bepaal word. Harrison (1981 :43) sluit hierby aan wanneer hy 

dit stel dat die sukses van beleid nie net van die kwaliteit daarvan afhang nie maar 

in werklikheid ook deur die implementering van beleid be'invloed en bepaal word. 

Die suksesvolle implementering van beleid sal eweneens afhang van die mate 

waartoe daar beplan en besluite geneem word om sodanige beleid tot uitvoering 

te bring. Daar is geen waarborg dat beleid enigsins 'n waarde of nut sal he indien 

dit blindelings ge'implementeer word sander dat dit volgens beplande stappe gedoen 

word en aan alternatiewe metodes vir implementering blootgestel word nie of as 
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daar nie spesifieke persone of organisatoriese eenhede vir implementering 

beskikbaar gestel word nie. (Harrison 1981 :42.) 

Ten eerste word die deelnemers betrokke by die implementering en uitvoering van 

beleid ontleed en ten tweede die probleme wat tydens die fase opduik. Dit sal 

bepaal hoe te werk gegaan behoort te word om die suksesvolle implementering van 

beleid te verseker. 

2.3.4.1 Deelnemers betrokke by die implementeringsfase 

Die implementering van beleid is nie 'n eenvoudige taak nie, dit is eerder kompleks 

en vereis volgens Edwards & Sharkansky (1978:293) dat 'n verskeidenheid van 

aktiwiteite in werking gestel word. Dit behels dat riglyne aan die betrokke persone, 

gemoeid met die implementering van beleid, uitgereik word. In die geval van 

plaaslike owerhede beteken dit dat komitees van die raad behoort toe te sien dat 

be le id deur amptenare ge'implementeer en uitgevoer word. Komitees (soos 

bestuurskomitees) kan 'n belangrike rol tydens die implementeringsfase speel. 

Komitees kan politieke leiding aan amptenare, tydens die implementering en 

uitvoering van beleid, verleen en kan ook as skakel tussen die raad en amptenare 

dien wanneer standpunte tussen die betrokkenes uitgeruil word. (Kotze et al. 

1985:72, 73.) 

Senior amptenare soos hoof uitvoerende beamptes en hoofde van departemente 

speel eweneens 'n noodsaaklike rol tydens die implementeringsfase. 'n Raad het 

nie altyd die tyd en kundigheid om beleid in fyn detail uit te spel nie. Daarom bevat 

beleid gewoonlik net die bree beleidsrigtings of beginsels van 'n raad terwyl die 

uitwerk van detailprogramme aan senior amptenare, soos hierbo vermeld, oorgelaat 

word. Senior amptenare is in 'n ideale posisie om beleid te implementeer en toe 

te sien dat dit uitgevoer word omdat hulle oor deskundige administratiewe en 

finansiele kennis beskik. Senior amptenare (soos departementshoofde) is ook die 

beste toegerus om detailprogramme vir die implementering en uitvoering van beleid 

uit te werk en inligting, oor hulle werksaamhede, ter insae aan die raad voor te le. 

(Kotze et al. 1985:72, 73, 74.) 
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Senior amptenare maak in die implementering van detailprogramme, van beleids

analise gebruik wanneer besluite oor riglyne vir die implementering en uitvoering 

van beleid geneem word. Beleidsanalise is, soos reeds vermeld (kyk par. 2.2.4 

supra), 'n proses waartydens alternatiewe keuses sistematies ondersoek word. 

Sodoende kan die mees geskikte alternatief, riglyn of plan van aksie vir die 

implementering van beleid, gekies word. (Quade 1989:13,347.) Dit word gedoen 

nadat oorweging geskenk is aan wat die moontlike oorsake en gevolge van 

sodanige besluit sal wees. Hanekom (1987:63) stel dit selfs dat die oorweging van 

gevolge en oorsake deur 'n owerheid (soos 'n plaaslike owerheid) in 'n groat mate 

die suksesvolle implementering van beleid bepaal. 

Ten einde die betrokke amptenare in staat te stel om beleid te implementeer en uit 

te voer behoort die raad ook fondse daarvoor beskikbaar te stel (Edwards & 

Sharkansky 1978:293). Fondse is nodig sodat die betrokke instelling of organi

satoriese eenheid (belas met die implementering en uitvoering van beleid) in staat 

gestel kan word om te funksioneer. Personeel behoort byvoorbeeld vir beleids

implementering toegewys of gewerf te word, die beleidsprogram behoort bestuur 

te word, inligting in die verband behoort versamel te word en enige verandering 

tydens die implementeringsfase behoort gemonitor te word. (Quade 1989:348.) 

Vanwee die kompleksiteit waarmee die implementering en uitvoering van beleid 

gepaard gaan, is dit nodig om die probleme wat tydens die implementeringsfase 

ontstaan te ontleed. 

2.3.4.2 Probleme onderliggend aan die implementeringsfase 

Probleme wat tydens die implementeringsfase ge'ldentifiseer kan word, is onder 

andere die gebrek aan kommunikasie tussen die raad as finale besluitnemer en 

amptenare as uitvoerders van sodanige besluite. Edwards & Sharkansky 

(1978:295) beklemtoon dat die suksesvolle implementering van beleid bepaal word 

deur die mate wat veral junior amptenare ingelig is oar dit wat hulle implementeer 
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en behoort uit te voer. Dit behels dat inligting en riglyne duidelik en korrek aan die 

betrokke amptenare oorgedra word. Hierbenewens behoort kommunikasiekanale 

tussen die raad en amptenare geskep te word sodat enige onduidelikheid oor 'n 

bepaalde beleidsriglyn en opdrag, suksesvol opgeklaar kan word. Volgens Dror 

( 1986: 193, 194) is die stoor van inligting in 'n rekenaar 'n effektiewe metode om 

kommunikasiekanale tussen die raad en amptenare oop te hou en te verseker dat 

be le id suksesvol ge'implementeer word. Die nuutste beleidsbesluite en enige ander 

inligting wat nodig is om beleid te implementeer en uit te voer kan sodoende vinnig 

en akkuraat opgeroep word. Nog 'n metode om kommunikasiekanale tussen raads

lede en amptenare oop te hou, is deur middel van bestuurskomitee- en raadsver

gaderings. Komiteelede, wat ook raadslede is, dien as skakel tussen sodanige 

partye en gevolglik word noodsaaklike inligting tussen raadslede en amptenare deur 

komiteelede uitgeruil en kan suksesvolle terugrapportering na die raad weer 

plaasvind. (Kotze et al. 1985:73.) 

Nog 'n probleem wat 'n invloed op die suksesvolle implementering en uitvoering 

van beleid het, is die personeel wat vir die implementering en uitvoering van beleid 

verantwoordelik is (Bain 1984:53). Edwards & Sharkansky (1978:303) en Quade 

(1989:345) is dit eens dat die meeste probleme wat tydens die implementerings

fase ontstaan, die gevolg van 'n gebrek aan opgeleide en bekwame personeel is. 

Die probleem kan opgelos word indien opgeleide personeel, wat verkieslik grondige 

kennis oor die bepaalde beleidsaspek het, aangestel of aangewend word om die 

betrokke beleid te implementeer. Hierbenewens kan die taak van junior amptenare 

aansienlik verlig word as die detailprogramme wat vir die implementering van beleid 

opgestel word, so eenvoudig as moontlik deur senior amptenare uiteengesit word. 

Voldoende inligting oor die finansiele implikasies, wat die implementering van 

sodanige beleid tot gevolg sal he, behoort terselfdertyd deur finansiele kundiges 

(soos die stadstesourier), voorsien te word. Terselfdertyd behoort riglyne vir die 

implementering van beleid presies uit te lig watter personeel vir watter deel van die 

implementeringsfase verantwoordelik is, byvoorbeeld die fisiese implementering en 

uitvoering, beheer van die totale implementeringsfase en die gevolglike toesig

houdende funksie. Besluite oor wie vir die implementering van beleid verant

woordelik is, behoort deur senior amptenare (soos departementshoofde wat in 'n 
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besluitnemingsposisie is) geneem te word en daar behoort beplan te word hoe die 

implementering van beleid gaan plaasvind. (Quade 1989:348.) 

Ten slotte dien dit vermeld te word dat die implementering en uitvoering van beleid 

asook die beplanning en besluitneming wat daarmee gepaard gaan, slegs betekenis

vol raak wanneer die betrokke personeel na afloop van die implementeringsfase die 

effek van beleid opvolg. Dit behels dat bepaal word in welke mate sodanige beleid 

die oorspronklike probleem aanspreek en dat sodanige inligting aan die raad 

terugrapporteer word. Dit veronderstel dat beleid geevalueer behoort te word 

sodat vasgestel kan word wat die effek daarvan op die gemeenskap is. Laasge

noemde fase staan as beleidevaluering bekend en word in die volgende rubriek 

ontleed. 

2.3.5 Beleidevalueringsfase 

Die beleidevalueringsfase is die laaste fase van die beleidbepalingsproses en is 

volgens Anderson (1976:259) die stadium waartydens die inhoud, implementering 

en trefkrag van beleid beoordeel en na waarde geskat kan word. Volgens Nagel 

( 1984: 14) kan daar tydens die evaluering van be le id vasgestel word watter beleid 

of besluite die beste resultate gelewer het en watter beleid tot doelwitbereiking 

aanleiding gegee het. Quade (1989:272) beskryf die evalueringsfase as die 

stadium in die beleidbepalingsproses waartydens die gevolge van beleid in praktyk 

vasgestel kan word en of die aanvanklike beleidsdoelwit deur middel van die 

betrokke beleid bereik is. Quade ( 1989:272,273) sluit by eersgenoemde skrywer 

aan wanneer hy die evalueringsfase opsom as 'n proses waartydens 'n waarde

skatting gedoen word en meld voorts dat evaluering nie alleen die gevolge van 

beleid uitwys nie maar ook help om die sukses van beleid te bepaal. 

Daar word dikwels na evaluering as 'n komplekse proses verwys waaruit verskeie 

probleme voortspruit en wat vol slaggate is (Anderson 1976:260; Anderson 

1984:139; Quade 1989:284). Die probleme word in die volgende rubriekontleed. 

Sodoende sal bepaal kan word watter aangeleenthede oorweging behoort te geniet 
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ten einde die suksesvolle evaluering van beleid en aanwending van 

evalueringsresultate te bewerkstellig. 

2.3.5.1 Probleme onderliggend aan die evalueringsfase 

Die evaluering van beleid is 'n komplekse proses wat daarop ingestel is om die 

waarde van 'n bepaalde beleidsaangeleentheid te bepaal. Dit is gevolglik moeilik 

om 'n objektiewe waardeskatting van die trefkrag van beleid te maak. Die 

vermelde probleem word deur die onduidelikheid en vaagheid van beleidsdoelwitte 

be'invloed. Amptenare in verskillende range kan sodanige beleidsdoelwitte 

verskillend interpreteer en gevolglik tot verskillende gevolgtrekkings kom wat weer 

'n invloed op die evaluering van beleid kan he. Hoe word daar byvoorbeeld in 

bovermelde verband bepaal in welke mate die oorspronklike beleidsdoelwit 

suksesvol bereik is? (Anderson 1984: 139.) 

Die objektiewe evaluering van beleid word deur die simboliese of indirekte impak 

wat beleid op die gemeenskap het, be'invloed. Sodanige beleid kan byvoorbeeld 'n 

bepaalde groep in die gemeenskap beter laat voel en die gevoel skep dat beleid

bepalers vir hulle omgee sander dat sodanige beleid enigsins 'n werklike meetbare 

invloed op hulle het. (Dye 1981 :369,378.) Die destydse Wet op Tussentydse 

Maatreels vir Plaaslike Regering, 1991 (Wet no. 128 van 1991 ), was 'n voorbeeld 

van beleid wat 'n simboliese waarde of indirekte impak op 'n bepaalde groep in die 

gemeenskap gehad het. Dit het die geleentheid vir onderhandelinge tussen verskil

lende plaaslike owerhede, byvoorbeeld tussen 'n tradisioneel blanke plaaslike 

owerheid en 'n tradisioneel swart plaaslike owerheid geskep, ten einde die 

lewenskwaliteit van gemeenskappe te bevorder. Gemeenskapsleiers soos sosiale 

werkers, geestelike leiers en skoolhoofde het byvoorbeeld die geleentheid gekry om 

aan die onderhandelinge, wat deur die bovermelde Wet bewerkstellig is, deel te 

neem. Sodoende is 'n gevoel van betrokkenheid en belangstelling by die 

gemeenskappe wat hulle verteenwoordig, bewerkstellig. (Thornhill 1991 :36.) 
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Benewens die vaagheid en simboliese impak van beleidsdoelwitte word die 

evaluering van beleid verder bemoeilik vanwee die feit dat beleid ook 'n wyer 

invloed en trefkrag as die beoogde teikengroep kan he (Anderson 1984: 140). 

Beleid kan 'n versteekte of verskuilde invloed op ander lede van die gemeenskap 

he en word die taak van beleidevalueerders bemoeilik wanneer vasgestel word in 

welke mate beleid die verlangde uitwerking op die vooraf ge'identifiseerde groep of 

probleem het. Beleid soos vervat in die Wet op die Herroeping van Diskriminerende 

Wetgewing Betreffende Openbare Geriewe, 1990 (Wet no. 100 van 1990), be'in

vloed byvoorbeeld nie net die bevolkingsgroepe wat voor die afkondiging van die 

bovermelde Wet van die gebruik van openbare geriewe weerhou is nie. 'n lnvloed 

word ook uitgeoefen op belastingbetalers woonagtig in 'n betrokke woongebied, 

en wat belasting aan sodanige plaaslike owerheid betaal. Belastingbetalers kan 

ontevrede voel omdat hulle belasting betaal vir geriewe wat nou vrylik deur 

gemeenskappe buite die grense van die betrokke plaaslike owerheid gebruik mag 

word. 

Een van die grootste probleme wat tydens die evalueringsfase ervaar word, is die 

feit dat die omgewing nie staties is nie maar voortdurend aan verandering 

blootgestel is. Dit het weer 'n invloed op die deelnemers aan die beleidbepalings

proses en kan veroorsaak dat prioriteite verander of dat die oorspronklike 

beleidsdoelwit verander word. Verandering in die omgewing kan tydens die 

evalueringsfase ook tot gevolg he dat beleid verouder raak selfs terwyl evaluering 

van die oorspronklike beleid nog aan die gang is. Dit vereis dat die evalueerders 

buigsaam behoort te wees sodat hulle die evaluering van beleid kan aanpas na 

gelang van die veranderende omstandighede. Terselfdertyd word daar van evalu

eerders verwag om deurgaans op die oorspronklike probleem, wat aandag behoort 

te geniet, te fokus. (Quade 1989:284.) 

Ten einde beleid suksesvol te evalueer behoort evalueerders voldoende inligting 

rondom die betrokke beleid te versamel. 'n Tekort aan relevante en akkurate 

inligting kan volgens Anderson (1984: 141) die hele proses van evaluering strem. 

Hierbenewens behoort die ingesamelde inligting verwerk, interpreteer en so gou as 

moontlik na amptenare, wat vir die uitvoering van beleid verantwoordelik is, 

teruggevoer te word. lndien die vloei van inligting na en van evalueerders op die 
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een of ander wyse vertraag word sal die kwaliteit en trefkrag van die evalu

eringspoging verlore raak. (Quade 1989:280.) 

Benewens bovermelde probleme wat tydens die evalueringsfase ondervind word, 

is amptenare vol gens Anderson ( 1984: 142, 143) ook geneig om weerstand teen 

die evaluering van beleid te toon omdat hulle vrees dat die evaluering van beleid nie 

die gewensde resultate, wat die raad verwag, sal oplewer nie. Die weerstand kan 

'n invloed op die trefkrag en kwaliteit van evaluering he aangesien amptenare die 

, evaluering van beleid kan ontmoedig, noodsaaklike inligting vir die evaluering van 

beleid kan terughou en onvolledige verslae oor geevalueerde beleid by die raad kan 

indien. (Anderson 1984:143.) 

Die raad verwag dikwels ook vinnige resultate nadat beleid ge"implementeer is. Dit 

kan daartoe aanleiding gee dat die evaluering van beleid afgeskeep word en dat 

ongewensde resultate opgelewer word en dat belangrike gevolge van die beleid 

buite rekening gelaat word. (Anderson 1984: 143.) 

Die resultate van evalueerders word ook dikwels na afloop van 'n evaluering 

ge"ignoreer of evalueerders word daarvan beskuldig dat die evaluering op 

ongegronde beginsels gebaseer is. Hierbenewens kan raadslede ook verkies om die 

uitslag van evalueerders te ignoreer indien dit uitwys dat die nadele verbonde aan 

die uitvoering van beleidsprogramme die voordele daarvan oorskry. (Anderson 

1984:143; Dye 1981:378.) 

Ten einde die ge"identifiseerde probleme te oorbrug en te verseker dat evaluering 

van beleid so suksesvol as moontlik plaasvind behoort evalueerders ten eerste vir 

evaluering te beplan. Ten tweede behoort evalueerders van die organisatoriese 

omgewing waarbinne evaluering plaasvind, kennis te neem. (Buntz 1978:71.) 

2.3.5.1 (a) Beplanning tydens die evalueringsfase 

Wanneer daar vir die evaluering van beleid beplan word behoort daar volgens Buntz 

(1978:72) besluit te word oor wat geevalueer behoort te word. Die probleme wat 
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tydens die evalueringsfase opgelos behoort te word, behoort oak ge"identifiseer te 

word. Evalueerders behoort voorts vas te stel wat beleidbepalers wil weet. Daar 

behoort vasgestel te word watter tipe inligting voortspruitend uit die evaluering 

deur beleidbepalers benodig word. Die tipe inligting of vrae wat beleidbepalers 

beantwoord wil he dien dan as riglyn vir die wyse waarop evalueerders te werk 

gaan om die betrokke beleid te evalueer. (Buntz 1978:73.) 

'n Beraming oar hulpbronne (soos opgeleide personeel betrokke tydens die 

evalueringsfase) behoort gedoen te word terwyl prioriteite bepaal word oar beleid 

wat geevalueer behoort te word. Die hulpbronne wat tydens die evaluering van 

beleid ter sprake is, wissel voortdurend. Evaluering wat oar 'n lang tydperk strek 

sal byvoorbeeld meer hulpbronne vereis as 'n evaluasie wat gou afgehandel word. 

Dit is gevolglik in belang van die evalueerders dat 'n voorafgaande beraming 

gemaak word oor hoeveel personeel byvoorbeeld by die evaluering betrokke gaan 

wees en hoe lank sodanige evaluering gaan duur. (Buntz 1978:73.) 

Be11ewens die bovermelde voorsorgmaatreels is dit oak nodig dat plaaslike 

owerhede prosedures en riglyne opstel sodat evaluering van beleid so suksesvol as 

moontlik uitgevoer kan word. Dit behels dat daar deeglik beplan, keuses 

uitgeoefen en prioriteite bepaal word omdat evalueerders met die probleem van 
l 

skaars hulpbronne teenoor toenemehde behoeftes van die gemeenskap te make 

het. Binne die organisatoriese omgewing is die mees ooglopendste keuse of 

prioriteit vir evaluering daardie beleidsaspekte wat 'n politieke inslag het, 

byvoorbeeld beleid wat oar die herroeping van oorblywende diskriminerende 

wetgewing soos sekere verordeninge handel. Hierbenewens geniet sowel beleid 

wat afgeskaf of gewysig behoort te word as beleid waaroor daar voldoende 

inligting bestaan voorrang wanneer evalueerders oar die evaluering van beleid 

besluit. Dit behels voorts dat daar vir personeel voorsiening gemaak behoort te 

word sodat die evaluering uitgevoer kan word. 'n Tydsrooster behoort opgestel te 

word waarbinne die evaluering afgehandel kan word en 'n bestuursplan ontwikkel 

te word ten einde te verseker dat die evaluering suksesvol uitgevoer word. (Buntz 

1978:73.) Die evaluering van beleid vind binne 'n bepaalde organisatoriese om-
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gewing plaas en is dit nodig dat evalueerders van sodanige omgewing kennis neem. 

Die aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

2.3.5.1 (b) Organisatoriese omgewing waarbinne evaluering plaasvind 

Volgens Buntz (1978:71) & Quade (1989:284) word plaaslike owerhede voort

durend deur situasies in die omgewing be"invloed terwyl die veranderende 

omgewing ook 'n invloed op die evalueringsfase het. Veranderinge in die 

organisatoriese omgewing spruit hoofsaaklik voort uit druk wat deur belange

groepe, die gemeenskap en beleidbepalers op amptenare binne 'n plaaslike 

owerheid geplaas word. Volgens Buntz ( 1978:72) is evalueerders of amptenare 

in ,.n plaaslike owerheid onderworpe aan politieke druk van beleidbepalers soos 

raadslede, en ontstaan evaluering noodgedwonge weens druk wat deur raadslede 

op amptenare geplaas word. Buntz (1978:73) stel dit dat politieke druk in 

werklikheid noodsaaklik is vir die inwerkingstelling van die evalueringsfase. 

Amptenare is van nature huiwerig, vanwee die kompleksiteit, koste en tyd 

verbonde aan beleidevaluering, om beleid te evalueer en onderneem dikwels eers 

na aanleiding van politieke druk sodanige evaluering. 

Evalueerders behoort met die werksomgewing binne 'n bepaalde owerheids

instelling rekening te hou. Administratiewe regulasies binne 'n plaaslike owerheid 

is dikwels voorskriftelik veral wanneer die aanwending van openbare fondse ter 

sprake is. Dit kan veroorsaak dat die evalueringstaak beperk word omdat die 

metode van evaluering deur sodanige administratiewe regulasies voorgeskryf kan 

word. (Buntz 1978:72.) 

Quade (1989:284) wys daarop dat evalueerders binne 'n plaaslike owerheid ook 

seker behoort te maak wat geevalueer behoort te word. Dikwels lei die implemen

tering van beleid tot 'n verandering in die bestaande organisatoriese struktuur of 

die instelling van 'n nuwe organisatoriese struktuur. Evalueerders behoort gevolglik 

seker te maak of dit die betrokke beleid of die organisatoriese struktuur is wat 

evalueer word. 
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Opsommend dien dit vermeld te word dat die evalueringsfase 'n aaneenlopende 

fase is waartydens inligting vanaf die gemeenskap ingesamel word en weer na die 

gemeenskap teruggevoer word (Buntz 1978:74). Dit beteken dat die evalu

eringsfase nie ophou nadat inligting na die gemeenskap teruggevoer is nie, maar 

dat die gemeenskap weer terugvoering oar die nuttigheidswaarde van die geevalu

eerde beleid lewer. Die wisselwerking tussen evalueerders en die gemeenskap 

verskaf noodsaaklike inligting wat evalueerders in staat stel om hul evaluerings

programme te verbeter om sodoende oak die daarstelling van suksesvolle beleid te 

bevorder. 

2.4 SAMEVATTING 

Die beleidbepalingsproses is 'n dinamiese proses wat vanaf die probleem- en 

doelwitformuleringsfase tot by die beleidevalueringsfase gekenmerk word deur die 

neem van besluite, die beplanning van aktiwiteite en die uitoefening van keuses 

tussen alternatiewe. Dit vorm 'n noodsaaklike komponent in die daaglikse 

aktiwiteite van 'n plaaslike owerheid omdat die wil en wense van die gemeenskap 

gewoonlik in be le id vergestalting vind. 

Die oenskynlike gemak waarmee beleidbepalers beleid bepaal is misleidend. 

Beleidbepaling is 'n komplekse proses, juis vanwee die feit dat die behoeftes van 

die gemeenskap daardeur bevredig behoort te word en beleidbepalers met die 

probleem van skaars en beperkte hulpbronne teenoor steeds stygende behoeftes 

van die gemeenskap te make het. 

Die komplekse aard van beleidbepaling word deur die beleidbepalingsproses 

bevestig. Dit behels dat beleidbepalers tydens die probleem- en doelwitformu

leringsfase behoort vas te stel wat die behoeftes en probleme van die gemeenskap 

is en daarvolgens 'n keuse behoort te maak oar watter probleme of behoeftes op 

die _beleidsagenda geplaas behoort te word. Dit impliseer dat nie alle probleme en 

behoeftes deur beleidbepalers in ag geneem kan word nie en dat slegs daardie 

probleme of behoeftes wat die hoogste prioriteit geniet op die beleidsagenda 
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geplaas word. Eers nadat probleme op die beleidsagenda geplaas is kan beleid

bepalers beleidsdoelwitte formuleer. 

Die beleidbepalingsproses hou nie op sodra 'n beleidsdoelwit geformuleer is nie. 

Dit is ook noodsaaklik om vas te stel wat gedoen gaan word en hoe beleid 

geformuleer gaan word. Dit is dus nodig om tydens die beleidformulerings.fase vas 

te stel wat die verband tussen beleidsdoelwitte en beleid is. Belangegroepe, lede 

van die publiek, komitees van 'n raad, politieke ampsbekleers en amptenare, wat 

almal by die formulering van beleid betrokke is, kan sodoende bewus word van 

probleme wat tydens die fase ontwikkel. Deelnemers aan die beleidformulerings

fase kan in staat gestel word om werkswyses te omskryf en hulpbronne (soos 

personeel en finansies) vir die formulering van be le id te identifiseer. 

Nadat beleid geformuleer is, is die volgende stap dat beleid vir goedkeuring en 

aanvaarding aan beleidbepalers voorgele word. Die beleidaanvaardingsfase is die 

laaste kans wat beleidbepalers het om wysigings aan beleidsvoorstelle te maak 

voordat dit as amptelike beleid ge·implementeer word. Sodra beleid aanvaar is, is 

dit afdwingbaar en bindend. Vanwee die bindende en afdwingbare aard van beleid 

en die finaliteit van die beleidaanvaardingsfase, word daar gevolglik tydens die fase 

noukeurig en deeglike oorweging geskenk aan die inhoud van beleidsvoorstelle 

sodat verseker kan word dat die inhoud daarvan wel die behoeftes van die 

gemeenskap en die ge"identifiseerde probleem aanspreek. 

Na~at beleid aanvaar en goedgekeur is, is die volgende stap in die beleidbepalings

proses om beleid te implementeer. Die sukses van die implementeringsfase word 

aan die een kant deur die mate waartoe die betrokke beleid die oorspronklike 

probleem aanspreek bepaal. Aan die ander kant word die implementeringsfase deur 

die wyse waarop beleid implementeer word, be"invloed. Dit vereis gevolglik dat 

implemeteerders van beleid deeglik behoort te beplan en besluite behoort te neem 

oor hoe die beleid gei"mplementeer gaan word en wie daarby betrokke is. Die 

implementeringsfase is 'n belangrike fase in die beleidbepalingsproses omdat die 

werklike trefkrag en gevolge van beleid eers tydens die fase ter sprake kom. 

Soveel te meer is dit nodig dat implementeerders deeglike oorweging aan die 



52 

implementering van beleid behoort te skenk, alternatiewe metodes vir 

implementering oorweeg en persone vir die implementering van beleid identifiseer. 

So nie is daar geen waarborg dat beleid enigsins 'n nut of waarde vir die 

gemeenskap sal he nie. 

Die beleidevalueringsfase word as die laaste fase in die beleidbepalingsproses 

beskou. Dit is die fase waartydens die inhoud en trefkrag van beleid na waarde 

geskat word. Dit is 'n komplekse fase waartydens verskeie probleme ge'identifiseer 

word. Evalueerders van beleid ondervind dikwels 'n tekort aan voldoende inligting 

om beleid deeglik te evalueer en word voortdurend aan die eise van die 

veranderende omgewing blootgestel. Om die probleem uit te skakel behoort 

evalueerders vir die evaluering van beleid te beplan en rekening te hou met 

veranderinge wat binne die organisatoriese omgewing plaasvind. Daar behoort 

byvoorbeeld vasgestel te word hoe die evaluering gaan plaasvind en hoeveel 

hulpbronne vir sodanige evaluering aangewend gaan word. Die evalueringsfase kry 

egter eers werklike betekenis en waarde wanneer evalueringsresultate onder 

belanghebbende partye versprei word en dit algemeen bekend word in welke mate 

die oorspronklike probleem deur die betrokke beleid opgelos is. 

Die beleidbepalingsproses eindig nie wanneer die evalueringsfase afgehandel is nie. 

Dikwels lei evalueringsresultate tot die identifisering van 'n nuwe probleem of tot 

die beset dat die bestaande beleid of gedeelte daarvan onvoldoende is. Dit kan 

daartoe aanleiding gee dat die ge'identifiseerde probleem van nuuts af weer deur 

die beleidbepalingsproses gaan voordat dit opgeklaar kan word. Die toenemende 

probleme wat uit die omgewing opduik hou verband met die aanhoudende behoef

tes wat vanuit die gemeenskap ontwikkel en wat deur beleidbepalers aangespreek 

en opgelos behoort te word. Juis vanwee die alomteenwoordigheid van probleme 

en behoeftes in die gemeenskap behoort die waarde van die beleidbepalingsproses 

nie onderskat te word nie. Dit skep die kanaal waardeur probleme en behoeftes 

vari die gemeenskap op 'n sistematiese en wetenskaplike wyse ge'identifiseer en 

opgelos kan word. 
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Die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste word in die volgende 

hoofstuk aangebied. Met inagneming van die teoretiese raamwerk wat in hoofstuk 

twee geskep is, kan 'n sinvolle beskrywing en ontleding oor die ontwikkeling van 

beleid vir sport- en rekreasiedienste in Suid-Afrika en die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur aangebied word. Probleme en vraagstukke wat in 

hoofstuk twee ge'identifiseer is en teoreties gefundeer is, kan as grondslag en 

vertrekpunt dien wanneer daar in die volgende hoofstuk verklarings en antwoorde 

vir ge'identifiseerde probleme gesoek word. 
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HOOFSTUK3 

ONTWIKKELING VAN BELEID VIR SPORT- EN REKRE

ASIEDIENSTE IN SUID-AFRIKA EN DIE SUIDELIKE PRETORIA 

l\IETROPOLIT AANSE SUBSTRUKTUUR 

3. 1 INLEIDING 

In die hoofstuk word daar ten eerste in die algemeen op die ontwikkeling van beleid 

vir sport- en rekreasiedienste in Suid-Afrika gefokus. Probleme wat tydens die 

ontwikkeling van bovermelde beleid ontstaan het, word ge"identifiseer. Daar sal 

vasgestel word of die ontwikkeling van beleid bloat op waarnemings, persepsies 

en politieke oortuigings van die betrokke regering en amptenare plaasgevind het en 

of die behoeftes en waardes van die gemeenskap tydens die ontwikkeling van 

beleid in aanmerking geneem is. 

'n Deurlopende ontleding oor die ontwikkeling van beleid en ge"identifiseerde 

probleme in bovermelde verband, word onderneem ten einde vas te stel of daar 

eenvormige beleid op die sentrale, provinsiale en plaaslike owerheidsvlakke bestaan 

waarvolgens sport- en rekreasiedienste georganiseer word. lnligting wat in die 

verband bekend raak kan ook moontlike verklarings bied vir die bestaande reelings 

wat ten opsigte van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur geld. 

Gepaardgaande met die ondersoek na die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste in Suid-Afrika, word daar ten tweede in die besonder ondersoek 

ingestel na die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. Ten einde die ontwikkeling van 

beleid in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur in perspektief te plaas 

word sowel die totstandkoming as die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste in oenskou geneem. Die missie en doelstellings van die Substruk

tuur en departemente en afdelings van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Sub-
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struktuur, wat met sport- en rekreasiedienste gemoeid is, word daarna ontleed. 

Probleme wat in die verband ontstaan het en 'n invloed op beleid het, word ook 

ge"identifiseer. 

3.2 ONTWIKKELING VAN BELEID VIR SPORT- EN REKREASIEDIENSTE IN SUID

AFRIKA 

In die rubriek word 'n algemene oorsig oor die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste binne die Suid-Afrikaanse konteks, aangebied. Daardeur kan die 

ontwikkeling van sport- en rekreasiedienste op die plaaslike owerheidsvlak, en meer 

spesifiek die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, beter toegelig word. 

Die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste vereis dat nie alleen die 

ontwikkeling van sodanige beleid voor 1956 ontleed word nie, maar dat die ontwik

keling daarvan na 1956 en wat tot voor die inwerkingstelling en toepassing van die 

destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 

1983) strek, ondersoek word. Die relevansie van die datum 1956 le daarin dat 

daar voor die datum nie veel sprake van 'n omvattende beleid vir sport- en 

rekreasiedienste was nie en dat reelings vir sport- en rekreasiedienste gevolglik op 

'n ad hoc basis plaasgevind het. 

J.2.1 Ontwikkeling voor 1956 

Uit die literatuur blyk dit dat daar voor 1956, soos gemeld op al drie owerheids

vlakke, nie pertinent aandag aan die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasie

dienste geskenk is nie. Daar was gevolglik ook nie sprake van 'n eenvormige en 

ge'integreerde nasionale beleid vir sport- en rekreasiedienste gedurende die tydperk 

nie. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word. Ten eerste het die voorsiening 

van oopruimtes vir sport en rekreasie op nasionale vlak tot ongeveer 1790 nie veel 

aandag geniet in soverre dit dorpsuitleg betref nie en is daar slegs in uitsonderlike 

gevalle op die plaaslike vlak self vir die ontwikkeling van oopruimtes vir sport en 

rekreasie voorsiening gemaak (Van Jaarsveld 1985:98). Die voorsiening van parke, 
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wat vir sport- en rekreasiedoeleindes aangewend kon word, is in werklikheid 

teesinnig deur plaaslike owerhede voorsien (Botha 1979:26; Botha 1981: 13). 

Volgens Van Jaarsveld (1985:98) is daar wel aan die buitewyke van dorpe vir 

stukke grand voorsiening gemaak wat vir sport- en rekreasiedoeleindes aangewend 

is. Daar kan in hierdie vroee stadium nie na 'n formele beleid verwys word nie, tog 

kan die afleiding gemaak word dat sport- en rekreasiedienste in plaaslike owerhede 

gedebatteer is. 

In enkele gevalle is munisipale parke na 1790 vir sport- en rekreasiedoeleindes 

ontwikkel. Enkele voorbeelde hiervan is munisipale parke wat in Pietermaritzburg 

gedurende 1850, in Durban gedurende die tydperk 1860 - 1863 en in Port 

Elizabeth gedurende 1863, aangele is (Botha 1981: 14). Kenmerkend van die 

tydperk is dat dorpsontwikkeling steeds ongekontroleerd plaasgevind het en dat 

daar geen eenvormige riglyne of formele beleid was waarvolgens parke en 

oopruimtes ontwikkel is nie (Van Jaarsveld 1985:98). Hieruit blyk dit dat daar in 

die vroeere stadiums van die ontwikkeling van beleid reeds sprake van ad hoc 

reelings was. Die behoeftes van die gemeenskap is buite rekening gelaat wanneer 

parke ontwikkel is en weinig beplanning het plaasgevind wanneer parke wel 

ontwikkel is, vandaar die ongekontroleerde wyse waarop sodanige ontwikkeling 

plaasgevind het. 

Ten tweede is daar benewens die traagheid om parke vir sport- en rekreasie

doeleindes te ontwikkel, reeds in die vroeere jare van ontwikkeling vanwee die 

gebrek aan 'n nasionale beleid eerder voorsiening vir sportdienste as vir rekreasie

dienste gemaak en is die behoefte aan rekreasiedienste bykans buite rekening 

gelaat. Die rede hiervoor kan waarskynlik gevind word in die beskouing van die 

plaaslike gemeenskappe dat sport volgens Scholtz (1985: 118, 120) eerder as 'n 

gemeenskapsaangeleentheid beskou is terwyl rekreasie as 'n individuele ervaring 

en intiem persoonlike aangeleentheid beskryf is. In Ceres is daar byvoorbeeld, in 

soverre dit sport betref, 'n swembad gedurende 1890 gebou en sportvelde 

gedurende 1897 ontwikkel terwyl die eerste park vir rekreasiedoeleindes eers in 

1919 ontwikkel is (Botha 1981:14). 
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Die ontwikkeling van 'n nasionale beleid vir sport- en rekreasiedienste is ten derde 

deur politieke beleidsrigtings be'invloed. Sport- en rekreasiedienste is byvoorbeeld 

vir die grootste deel van hierdie eeu op 'n rassegrondslag in Suid-Afrika beoefen 

(Scholtz 1985: 124). Tog was daar ge'isoleerde gevalle waar sport byvoorbeeld oor 

die kleurgrens beoefen is, veral in sportsoorte soos krieket, boks en rugby. In 

1919 het 'n gemengde rugbyspan van Nieu-Seeland byvoorbeeld in Suid-Afrika 

kom speel. Die insidente was egter ge'isoleerde gevalle en in die praktyk is sport

en rekreasiedienste as gevolg van politieke beleid afsonderlik deur bevolkings

groepe beoefen. (Scholtz 1985: 125.) Uit die literatuur blyk dit dat die hand hawing 

van die praktyk van rasse-afsonderlikheid verder versterk is deur die uitgangspunt 

dat die onderskeie bevolkingsgroepe in Suid-Afrika tradisioneel sport en rekreasie 

afsonderlik beoefen het omdat hulle op grond van kultuur en sosiale oorwegings 

van mekaar verskil het (Sport and Recreation 1986:3). 

Die afsonderlike beoefening van sport en rekreasie het veral gedurende 1928 'n 

pol~tieke geskilpunt op die nasionale vlak geword toe Suid-Afrikaanse sportadmini

strateurs agter die skerms onderhandel het om 'n Maori rugbyspeler uit 'n All Black 

span, wat in Suid-Afrika rugby kom speel het, weg te laat. In weerwraak het die 

Maori's geweier om teen 'n toerende Suid-Afrikaanse span in 1937 te speel. Uit 

die voorafgaande is dit duidelik dat sport en rekreasie die politieke speelbal tussen 

kampvegters vir afsonderlike sport- en rekreasiedienste aan die een kant en 

kampvegters vir geTntegreerde sport- en rekreasiedienste aan die ander kant, 

geword het. Op internasionale gebied was daar teen 1955 ook reeds tekens dat 

Suid-Afrika weens die praktyk van rasse-afsonderlikheid van internasionale 

deelname geTsoleer sou word. (Scholtz 1985: 125, 126.) 

Tot en met 1955 was daar nie veel sprake van die ontwikkeling van beleid vir 

sport- en rekreasiedienste op nasionale vlak as sodanig nie. Die ontwikkeling van 

gebeure en insidente gedurende die tydperk voor 1956 het egter 'n betekenisvolle 

invloed op die toekomstige ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

op sowel die nasionale as plaaslike owerheidsvlak gehad. Tydens die tydperk is die 

basis gele vir die beleid van afsonderlike ontwikkeling van sport- en rekreasie

dienste en het sodanige beleidsreelings die raamwerk vir die toekomstige fragmen-
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tering van beleid vir sport- en rekreasiedienste tot op die laagste owerheidsvlak 

gevorm. Die aangeleentheid word in die volgende rubriek verder ontleed. 

3.2.2 Ontwikkeling vanaf 1956 tot 1982 

Die eerste amptelike nasionale sportbeleid het op 26 Junie 1956 beslag gevind en 

veral sport is daardeur be"invloed (Scholtz 1985: 126; Smit 1987: 18). Die be le id 

was nie in wetgewing vervat nie, maar was 'n amptelike geskrewe dokument 

waarin vaste riglyne neergele is waarbinne sport in Suid-Afrika beoefen kon word. 

Die beleidsriglyne het die outonomie van sport bevestig en het beklemtoon dat 

bevolkingsgroepe sport afsonderlik behoort te beoefen. Die beleid het bloot die 

algemene beleid van die destydse Regering, te wete die van rasse-afsonderlikheid 

beklemtoon (Scholtz 1985: 126; Smit 1987: 18, 19). Sportmededinging tussen 

blankes en swartes is byvoorbeeld nie ondersteun nie. Selfs die organisering van 

sport is ooreenkomstig die bovermelde sportbeleid, deur afsonderlike sportorgani

sasies beheer. (Smit 1987:18,19.) Weens die feit dat rekreasie, soos reeds 

vermeld, eerder as 'n intiem persoonlike aangeleentheid beskou is, word die 

tydperk vanaf 1956 eerder aan die ontwikkeling van 'n sportbeleid gekenmerk en 

ontbreek daar volgens Botha (1979:125) en Scholtz (1985:118) 'n volledige en 

omvattende beleid vir rekreasiedienste. Die toepassing van rekreasiedienste het in 

die· algemene be le id en praktyk van rasse-afsonderlikheid ingebed gele (Scholtz 

1985:126). 

Die ontwikkeling van beleid vir sportdienste vanaf 1956 tot voor die inwerking

treding van die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 

no. 110 van 1983), is veral deur twee uiterste pole van behoeftes be"invloed en 

gekenmerk. Aan die een kant was daar die behoefte van die destydse Regering om 

beleid binne die beginsels van rasse-afsonderlikheid te ontwikkel en te hou en aan 

die ander kant was daar die behoefte van bevolkingsgroepe en polities ge"in

spireerde drukgroepe soos die South African Council on Sport (Sacos), dat sport 

op 'n nie-rassige grondslag beoefen word (National Education 1989:5,6). Veral die 

jare vanaf 1956 is gekenmerk deur 'n voortsetting van die beleid van die Regering 
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om sport op afsonderlike grondslag te beoefen en te organiseer (Scholtz 

1985:126). Gedurende 1962 is die beleid ten opsigte van sport deur die Regering 

beklemtoon toe bevestig is dat blank en nie-blank nie teen mekaar in sportaktiwi

teite mag deelneem nie en dat Suid-Afrikaanse sportspanne nie Suid-Afrika as 

gemengde sportspanne mag verteenwoordig nie (National Education 1989: 1). 

Hierdie uitgangspunt is ook gedurende 1967 deur die Regering bevestig met die 

uitspraak dat sport nog steeds op die grondslag van rasse-afsonderlikheid deur elke 

bevolkingsgroep beoefen sou word. Gedurende die tydperk is daar wel 'n uit

sondering gemaak en is gemengde sportspanne toegelaat om Suid-Afrika op inter

nasionale vlak te verteenwoordig. In 1970 beklemtoon die Regering die beleid van 

rasse-afsonderlikheid en stel dit dat die Regering enige beleid afkeur wat blanke 

sportspanne in staat stel om teen nie-blanke sportspanne deel te neem. (National 

Education 1989: 1,2.) 

Vanaf 1971 het die beleid van die Regering al hoe meer verslap ten einde vir 

gemengde sportdeelname voorsiening te maak. Die veranderende klimaat kan 

toegeskryf word aan die polities ge'inspireerde teenstand wat vanaf die buiteland en 

van binne die land gekom het en wat die Regering sou dwing om die beleid van rasse

afsonderlikheid ten opsigte van sportdeelname te heroorweeg (Scholtz 1985: 127). 

Die Regering het byvoorbeeld gedurende 1971 die standpunt gehuldig dat 

besoekende sportspanne in Suid-Afrika toegelaat sou word om teen sportspanne van 

enige bevolkingsgroep deel te neem en gedurende 1976 bevestig die Regering weer 

eens die bovermelde standpunt (National Education 1989:2). 

Die stelselmatige verslapping van die Regering ten opsigte van die beleid van rasse

afsonderlikheid het op daardie stadium 'n hoogtepunt bereik met die erkenning van 

die .outonomie van sport op 21 Mei 1979 (Departementele Leer 1988: 1; National 

Education 1985 :4; Scholtz 1985: 128). Die verlening van outonomie aan sport het 

daarop neergekom dat sport, met die uitsondering van vier wette, te wete die Wet 

op Groepsgebiede, 1966 (Wet no. 36 van 1966), Drankwet, 1977 (Wet no. 87 van 

1977), Wet op die Aanwysing van Aparte Geriewe, 1953 (Wet no.49 van 1953) 

en Swart Konsolidasiewet, 1945 (Wet no. 25 van 1945), onafhanklik kon funk-
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sioneer en dat daar geen wetlike teenstand sou wees in soverre dit die gebruik van 

sportfasiliteite deur enige persoon of bevolkingsgroep betref nie (National Education 

1985:4,5). 

Nieteenstaande die feit dat grater sportoutonomie aan sport verleen is, het die 

bovermelde vier wette tog belemmerend op die outonomie van sport en die 

normalisering van sportverhoudinge ingewerk. Die vermelde vier wette het elkeen 

op die een of ander wyse 'n beperking op die reg van persone tot die vrye toegang 

en gebruik van sportfasiliteite en deelname aan sportbyeenkomste, geplaas. Die 

Wet op die Aanwysing van Aparte Geriewe, 1953 (Wet no. 49 van 1953) het 

byvoorbeeld enige persoon of instelling wat in beheer van 'n openbare perseel of 

openbare voertuig is, gemagtig om sulke geriewe vir die eksklusiewe gebruik van 

'n bepaalde bevolkingsgroep te reserveer. Voortspruitend uit onder andere die 

beperkings wat deur die reeds vermelde Wet op die normalisering en ontwikkeling 

van sport en sportbeleid geplaas is, het die Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing amptelik op 1 Januarie 1980, in opdrag van die Regering, 'n 

sportondersoek onderneem. Aanbevelings is in die bovermelde verband gemaak 

wat, in soverre dit sport betref, tot die uitskakeling van enige verdere afbrekende 

en diskriminerende wette sou lei. (Sportwetgewing 1982:i,v,2, 129-141.) 

Die'identifisering van 'n probleem of behoefte vanuit die gemeenskap word dikwels 

tydens die beleidbepalingsproses deur sowel die politieke kultuur van die 

gemeenskap as hulle oortuigings, waardes en houdings be'invloed en dit behoort 

uiteindelik in beleid vergestalting te vind of 'n invloed op beleid te he. 

Hierbenewens behoort behoeftes en probleme van die gemeenskap in ag geneem 

te word wanneer beleid geformuleer word (kyk par. 2.3.1.1 supra). Van Jaarsveld 

(1985:103) meld dat die voorkeure en behoeftes van die gemeenskap dikwels nie 

in ag geneem word wanneer daar vir sport- en rekreasiedienste beplan word nie en 

dat die beplanning hoofsaaklik op die persepsies van amptenare gebaseer word. 

Botha ( 1981: 16) maak ook melding van die feit dat beleid wat oor sport- en 

rekreasiedienste handel, dikwels op persoonlike menings en aanvoelings gebaseer 

word in plaas daarvan dat wetenskaplike uitgangspunte en erkende teoriee eerder 

as uitgangspunt gebruik word. Die werklike behoeftes van die gemeenskap word 

dikwels nie in ag geneem wanneer daar vir sport- en rekreasiedienste beplan word 
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nie. Dit het tot gevolg dat die ontwikkeling van sport- en rekreasiedienste 

ontoereikend is en skep voorts die ideale teelaarde waardeur beleid op 'n 

gefragmenteerde en ad hoc basis kan ontwikkel. 

Wanneer die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste tot 1982 in 

oeriskou geneem word blyk dit dat beleidbepalers in die meeste gevalle op grand 

van hul eie politieke kultuur en oortuigings beleid geformuleer het sander om op die 

kultuur, waardes en behoeftes van al die bevolkingsgroepe ag te slaan (Van 

Jaarsveld 1985: 103). Voortspruitend hieruit en weens die toenemende druk van 

bevolkingsgroepe en polities ge'inspireerde drukgroepe was die Regering, soos daar 

reeds in die rubriek uitgewys is, verplig om telkens beleid te wysig of aan te pas 

en algemene beleidstellings oor die outonomie van sport te maak ten einde die 

behoeftes van alle bevolkingsgroepe in die proses te akkommodeer. 

Sedert 1983 het die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 'n nuwe 

patroon aangeneem. Die ontwikkelingspatroon kan hoofsaaklik aan die beginsels 

wat in die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 

110 van 1983) vervat is, toegeskryf word en word in die volgende rubriek 

ondersoek. 

3.2.3 Ontwikkeling sedert 1983 

Beginsels wat in die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 

(Wet no. 110 van 1983) ingeweef was, het nie alleen vir die selfbeskikkingsreg van 

bevolkingsgroepe (sake wat eie aan daardie besondere groep was) voorsiening 

gemaak nie. Daar is ook bepaal dat medeverantwoordelikheid vir sake van 

gemeenskaplike belang aanvaar moes word (Grondwetlike Riglyne 1982:3,6, 7,8,). 

Die rol wat sowel die sentrale owerheid as die provinsiale en plaaslike owerhede 

ten opsigte van beleid gespeel het, is ook grootliks deur beginsels van die vermelde 

Wet be'invloed. Die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 

(Wet no. 110 van 1983) het daarvoor voorsiening gemaak dat die soewereine 

wetgewende gesag by die hoogste wetgewende instelling, wat uit die Parlement 

en die Staatspresident bestaan het, berus het (Hattingh 1986: 143; Suid-Afrika 

1983:Artikel 30). 
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Bovermelde het ge"lmpliseer dat die wetgewende instellings op die provinsiale en 

plaaslike owerheidsvlak in 'n ondergeskikte verhouding teenoor die sentrale 

owerheid gestaan het en dat wetgewing van sodanige wetgewende instellings nie 

in botsing met wetgewing op die sentrale owerheidsvlak kon wees nie {Van Wyk 

1987:20; Suid-Afrika 1983:Artikel 30). Plaaslike owerhede was benewens hul 

ondergeskikte posisie teenoor die sentrale owerheidsvlak, ook ondergeskik aan die 

provinsiale owerheidsvlak. Verordeninge van plaaslike owerhede kon gevolglik nie 

met ordonnansies van die provinsiale owerheidsvlak bots nie. {Craythorne 

1993:426, 427.) 

Die grondwetlike beginsels van eie en algemene sake, en die bestaan van drie 

ow~rheidsvlakke wat elkeen met sport- en rekreasiedienste gemoeid was, het 'n 

spesifieke ontwikkelingspatroon tot gevolg gehad. Sodanige ontwikkelingspatroon 

word aan die duplisering en fragmentering van beleid gekenmerk. Die ontwikkeling 

van beleid vir sport- en rekreasiedienste sedert 1983, word in die volgende rubriek 

ten eerste op die sentrale owerheidsvlak en ten tweede op die provinsiale 

owerheidsvlak ontleed. Die bevordering en ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste op die plaaslike owerheidsvlak, wat 'n uitvloeisel van die 

ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste op die voorafgaande twee 

owerheidsvlakke is, word ten derde ondersoek. Sodoende word gepoog om 'n 

beter begrip te kweek oor die fragmentariese wyse waarop beleid veral na 1983 

ontwikkel het, en kan die verskeidenheid van wetgewing wat in die verband 

ge'implementeer is, ook ge'identifiseer word. 

3.2.3.1 Ontwikkeling op die sentrale owerheidsvlak 

Een van die grondwetlike beginsels van 1983 het onder andere behels dat 

bevolkingsgroepe selfbeskikkingsreg behoort te he (kyk par. 3.2.3. supra). Die 

beginsel het tot die daarstelling van en onderskeid tussen eie en algemene sake 

aanleiding gegee. Voortspruitend uit die onderskeid tussen eie en algemene sake 

was daar verskillende instellings op die sentrale owerheidsvlak wat met die 

ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste gemoeid was {kyk fig. 3.1 
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infra). Sodanige instellings word bloat vermeld sodat 'n geheelbeeld van die 

verskeidenheid van instellings wat by die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste betrokke was, verkry kan word. 

Op ·die sentrale owerheidsvlak was daar drie wetgewende instellings ingestel wat 

ten opsigte van eie sake aangeleenthede, vir die bevordering van eie sake beleid 

verantwoordelik was, te wete die Volksraad vir blankes, Raad van Afgevaardigdes 

vir lndiers en die Raad van Verteenwoordigers vir kleurlinge. Bovermelde drie 

instellings het gesamentlik die Parlement gevorm. (Cloete 1993:28.) 

Benewens die wetgewende instellings was daar ook uitvoerende instellings wat 'n 

invloed op die ontwikkeling van beleid gehad het. In soverre dit eie sake beleid 

betref was daar drie ministersrade wat onderskeidelik as die uitvoerende gesag vir 

die blankes, kleurlinge en lndiers ingestel is. Hierbenewens het die Staatspresident 

ook uitvoerende bevoegdhede gehad en het hy ten opsigte van eie sake beleid, op 

advies van die betrokke Ministersraad gehandel. Die Kabinet het weer in oorleg met 

die Staatspresident, as uitvoerende gesag, die ontwikkeling van beleid wat op 

algemene sake betrekking het, be"invloed. (Cloete 1993:28; Suid-Afrika 

1983:Artikel 19(1).) 

Die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 

1983) het nie vir 'n vierde wetgewende instelling vir die swart bevolkingsgroep 

voorsiening gemaak nie. Die rede hiervoor kan waarskynlik toegeskryf word aan 

die bestaan van die destydse selfregerende gebiede en die destydse uitgangspunt 

dat die belange van swartes wel genoegsaam in die destydse selfregerende gebiede 

bevorder is (Odendaal 1992: 13). Ten opsigte van die bevordering van sport- en 

rekreasiedienste binne die afgebakende grense van die Republiek van Suid-Afrika 

was die behoeftes van die swart bevolkingsgroep in bovermelde verband binne die 

destydse Departement van Onderwys en Opleiding, wat 'n algemene sake 

departement was, georganiseer en is beleid ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste binne die bovermelde Departement bevorder. lngevolge die 

destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 

1983) is aangeleenthede soos kultuur en ontspanning (met die uitsondering van 
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mededingende sport wat outonoom is) wat op die behoud van die identiteit van 'n 

spesifieke bevolkingsgroep en sy lewenswyse en tradisies betrekking het, as 'n eie 

saak gedefinieer (Nasionale Opvoeding 1991: 1; Suid-Afrika 1983:Artikel 14). 

FIGUUR 3.1: SENTRALE OWERHEIDSINSTELLINGS VERANTWOORDELIK VIR 

DIE BEVORDERING EN ONTWIKKELING VAN BELEID VIR 

SPORT- EN REKREASIEDIENSTE 

:staatspresidentj 

jParlement 

J 

Volksraad Raad van Raad van 
blankes Afgevaardigdes Verteenwoordigers 

Indiers kleurlinge 

I 
Ministers- Ministers- Ministers-
raad raad raad 

I 
I I I I 

Opvoeding Ander Opvoeding Ander 
en Kultuur eie sake en Kultuur eie sake 

Kabinetl 
departe- de pa rte-
mente mente 

I I 
Departement van Ander eie sake 
Onderwys en departemente 
Kultuur 

Staatsdepartemente 
vir algemene sake 

I I I 

Nasionale Onderwys Ander algemene 
Opvoeding en Opleiding sake departemente 

(swartes) byvoorbeeld: 
- Omgewingsake 
- Waterwese en Bosbou 
- Openbare Werke 

Soos aangepas uit (Cloete 1993:27). 
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Ten einde 'n geheelbeeld van die gefragmenteerde ontwikkeling van beleid vir 

sport- en rekreasiedienste op die sentrale owerheidsvlak te kry, is dit ten eerste 

nodig om in die algemeen blanke eie sake wetgewing wat deur die destydse 

Volksraad ge"inisieer is en wat met sport- en rekreasiedienste verband gehou het, 

te ontleed. Dit skep die raamwerk waarbinne beleid vir sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur (wat tradisioneel as 'n 

blanke plaaslike owerheid ontwikkel het) ontleed kan word. Die eie sake 

departement wat namens die destydse Volksraad vir die bevordering en ontwik

keling van beleid vir blanke sport- en rekreasiedienste verantwoordelik was, was 

die destydse Departement van Onderwys en Kultuur: Administrasie Volksraad. 

Voor die implementering van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1993 (Wet no. 200 van 1993) is sport- en rekreasiedienste, wat op alle bevolkings

groepe betrekking gehad het, as 'n algemene saak hanteer. Eie sake het slegs op 

die bevordering van spesifieke tradisies, kultuur en lewenswyses van 'n spesifieke 

bevolkingsgroep betrekking gehad. Dit is gevolglik nodig om ten tweede die 

ontwikkeling van beleid, wat op algemene sake betrekking gehad het, en as 

sodanig blanke sport- en rekreasiedienste kon be'invloed, te ontleed. Sodanige 

ontleding kan die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste herbevestig. 

Die destydse Departement van Nasionale Opvoeding was vir die ontwikkeling van 

algemene sake beleid verantwoordelik wat op die bevordering van sport- en 

rekreasiedienste betrekking gehad het (Nasionale Opvoeding 1991 :46). Ander 

algemene sake departemente soos die Departement van Omgewingsake, Departe

ment van Waterwese en Bosbou en die Departement van Open bare Werke, het ook 

'n invloed op die ontwikkeling van beleid gehad, wat eweneens in die ontwikkeling 

van beleid vir sport- en rekreasiedienste weerspieeling gevind het. 'n Ondersoek 

in bovermelde verband sal vervolgens uitwys dat beleid vir sport- en rekreasie

dienste, weens die onderskeid tussen eie en algemene sake, gefragmenteerd 

ontwikkel het. 
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3.2.3.1 (a) Eie sake wetgewing en formele beleidsriglyne 

Daar word telkens klem gele op die belangrikheid van wetgewing en dat beleid eers 

betekenisvol raak wanneer dit in wetgewing vervat is (Botha 1981 :68). In soverre 

dit eie sake wetgewing betref was daar enkele wette wat uitsluitlik op die blanke 

bevolkingsgroep van toepassing was en wat 'n invloed op sport- en rekreasie

dienste gehad het. 

Die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad), 1988 (Wet no. 70 van 1988) 

het onder andere sport- en rekreasiedienste soos liggaamlike opvoedings

programme, wat op blanke skole van toe passing was, gereel. Kragtens bovermelde 

Wet is regulasies uitgereik wat sport- en rekreasiedienste van blanke skole gereel 

het en wat onder andere buitemuurse aktiwiteite en liggaamlike opvoeding van 

blanke skoolkinders ingesluit het. (Bruyns 1993.) 

Be~ewens bovermelde Wet het die Departement van Onderwys en Kultuur 'n 

omvattende beleidsdokument opgestel wat op sport- en rekreasiedienste van blanke 

skole van toepassing was. In die beleidsdokument, wat as skoolsport- en 

skoolkultuurbeleid bekend gestaan het, is beleidsriglyne uiteengesit oor begrippe 

soos skoolsport- en skoolkultuurdienste, asook wie vir sport en kultuur 

verantwoordelik was. Deelname-aangeleenthede, intergroepskakeling en die 

benutting van sportfasiliteite is in die beleid uiteengesit. Waarskynlik die 

belangrikste uitgangspunt van die beleidsdokument was dat die verantwoordelik

heid om oor skoolsport- en skoolkultuurdeelname te besluit, na die betrokke 

skoolhoof en die bestuursraad van 'n skool afgewentel is. Skole kon dus self 

besluit aan wie uitnodigings gerig gaan word om, binne die aanvaarde norme van 

die spesifieke gemeenskap, aan sport- en rekreasiebyeenkomste deel te neem of 

dit byte woon. (Onderwys en Kultuur 1988:2.) Van belang was egter die feit dat 

bovermelde beleidsdokument nie formeel in wetgewing vervat was nie. Die vraag 

kan tereg gevra word in welke mate sodanige beleid tot die bevordering en 

organisering van sport- en rekreasiedienste kon bydra, veral gesien in die lig 

daarvan dat beleid volgens Botha (1981 :68) eers betekenisvol raak nadat dit in 

wetgewing vervat is. 
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Benewens bovermelde beleid het die Wet op Kulturele Aangeleenthede (Volksraad), 

1989 (Wet no. 65 van 1989) vir die bevordering en uitbouing van kulturele 

aangeleenthede van die blanke bevolkingsgroep voorsiening gemaak en bepaal hoe 

kulturele dienste en geriewe verskaf en voorsien behoort te word. Die Wet het ook 

vir die instelling van streekrade voorsiening gemaak, wat vir die bevordering van 

kultuur verantwoordelik was. Sodanige streekrade het kultuur bevorder deur onder 

andere met plaaslike owerhede te skakel, behoeftes oor kulturele aangeleenthede 

te help identifiseer en aksies te koordineer waardeur sodanige behoeftes 

aangespreek kon word. (Mentz 1993; Omgewingsake 1993(b):9.) In aansluiting 

by bovermelde Wet het die Wet op Verklaarde Kulturele lnstellings (Volksraad), 

1989, (Wet no. 66 van 1989) vir die verklaring van kulturele instellings en die 

bestuur daarvan voorsiening gemaak. lngevolge die Wet is daar verskeie eie sake 

kulturele instellings verklaar ten einde die kulturele erfenis van die blanke 

bevolkingsgroep sodoende te help bewaar en te beskerm. Voorbeelde van 

sodanige verklaarde kulturele instellings was die Nasionale Kultuurhistoriese 

Museum in Pretoria, Suid-Afrikaanse Kultuurhistoriese Museum in Kaapstad en die 

Voortrekker Museum in Pietermaritzburg. (Mentz 1993.) 

Die gefragmenteerde wyse waarop beleid vir sport- en rekreasiedienste sedert die 

inwerkingstelling van die voormalige Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1983 (Wet no. 110 van 1983) ontwikkel het, is ook in die algemene sake 

wetgewing weerspieel. Die aangeleentheid word vervolgens ondersoek. 

3.2.3.1 (b) Algemene sake wetgewing 

In soverre dit algemene sake wetgewing betref was daar 'n verskeidenheid van 

wette wat op algemene sake aangeleenthede betrekking gehad het en wat in die 

algemeen 'n invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

blanke bevolkingsgroep gehad het. Van belang was ook die feit dat verskeie wette 

wat voor 1983 ingestel is, na die inwerkingstelling van die destydse Grondwet van 

die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983) ooreenkomstig die 

omskrywing van algemene sake, as algemene sake wetgewing geklassifiseer was. 
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In die rubriek word sodanige wette ook ondersoek sodat 'n geheelbeeld van die 

omvang van beleid, wat in die algemeen op sport- en rekreasiedienste betrekking 

het, verkry kan word. Hierbenewens word wette wat die huidige grondwetlike 

veranderings in Suid-Afrika weerspieel en 'n invloed op die organisering van sport

en rekreasiedienste het, ontleed. 

Daar is verskeie wette wat op die een of ander wyse vir die beskikbaarstelling en 

beskerming van grond voorsiening maak, met die doel dat dit vir rekreasiedoel

eindes ontwikkel kan word en as sodanig het dit 'n invloed op die beoefening van 

rekreasiedienste gehad. Die Strandwet, 1935 (Wet no. 21 van 1935), die 

Behuisingswet, 1966 (Wet no. 4 van 1966) en die Wet op Gemeenskapsontwik

keling, 1966 (Wet no. 3 van 1966) is voorbeelde van sodanige wetgewing. 

Hierbenewens is daar wette soos die Wet op Nasionale Bouregulasies en 

Boustandaarde, 1977 (Wet no. 103 van 1977) wat vir die beskerming van onder 

andere oop ruimtes voorsiening maak wanneer geboue en strukture opgerig word 

terwyl die Wet op die Afskaffing van Rasgebaseerde Grondreelings, 1991 (Wet no. 

108 van 1991) weer vir die herstel en instandhouding van strukture, geboue en 

oopruimtes voorsiening maak. (Omgewingsake 1993(a):33-36.) 

Dit was reeds sedert 1979 (kyk par.3.2.2 supra) die beleid van die voormalige 

Regering dat sportliggame outonoom funksioneer en as sodanig het daar met die 

uitsondering van skolesport, geen wetgewing in Suid-Afrika bestaan wat 

amateursport beheer en gereel het nie (Nasionale Opvoeding 1991 :5). Die 

outonomie van sportliggame is erken en eerbiedig. In soverre dit professionele 

sport betref bestaan daar slegs een wet wat die beheer van boks en stoei reel. Die 

Wet op die Beheer van Boks en Stoei, 1956 (Wet no. 39 van 1956) maak onder 

andere vir die beheer van ongewensde praktyke en die bevordering van die belange 

van boksers, stoeiers, promotors en beamptes voorsiening. (Van Wyk 1987:23.) 

lngevolge die Waterwet 1956, (Wet no. 54 van 1956) kan 'n watergebied tot 

watersportgebied verklaar word (Van Wyk 1987:22). Die bedrywighede op of in 

die water word deur die bovermelde Wet beheer. Dit behels byvoorbeeld die 

beheer van water wat uit beskermde watergebiede geneem word en beheer oor 
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ondergrondse water. (Omgewingsake 1993(c):26). Dit kan veral 'n invloed op 

sportaktiwiteite he aangesien watersport soos waterski en duik as gewilde 

sportaktiwiteite beoefen word. 

Die Wet op die Beskikking van Staatsgrond, 1961 (Wet no. 48 van 1961) is 

ingestel sodat die bewaring van staatsgrond, wat 'n geskiedkundige of 

wetenskaplike waarde het, verseker kon word. Die bewaring van staatsgrond wat 

'n · geskiedkundige of wetenskaplike waarde het, kan vir mense soos 

geskiedkundiges wat sodanige gebiede navors en ondersoek, van belang wees en 

as sodanig 'n rekreasiewaarde he. (Omgewingsake 1993(b): 15.) 

Die voorsiening en versorging van argiewe is ingevolge die Argiefwet, 1962 (Wet 

no. 6 van 1962) gereel. Die Wet kan 'n indirekte invloed op rekreasiedienste he 

wanneer argiewe van een bewaarplek soos 'n staatsargief na 'n ander bewaarplek 

of stadsraadbiblioteek oorgeplaas word en dit deur die gemeenskap vir 

rekreasiedoeleindes benut word. (Omgewingsake 1993(b):5.) 

Ten einde vir die herstel, instandhouding en algemene versorging van nasionale 

gedenkwaardighede voorsiening te maak is die Wet op Nasionale Gedenkwaar

dighede, 1969 (Wet no. 28 van 1969) gepromulgeer (Omgewingsake 1993(b): 11 ). 

Die Wet het nie 'n direkte invloed op rekreasiedienste nie, maar is tog van belang 

aarigesien nasionale gedenkwaardighede volgens Van Wyk (1987:23) deur party 

mense as 'n tydverdryf besoek word, en as sulks in stand gehou behoort te word. 

Die Wet op Kulturele lnrigtings, 1969 (Wet no. 29 van 1969) maak voorsiening vir 

die betaling van subsidies aan biblioteke, museums, dieretuine of plantetuine sodat 

dit as verklaarde kulturele inrigtings kan funksioneer (Suid-Afrika 1969:Artikel 1). 

In aansluiting hierby word daar ingevolge die Wet op die Leningsfonds vir die 

Plaaslike Besture, 1984 {Wet no. 67 van 1984) voorsiening gemaak vir die 

instelling van 'n leningsfonds sodat lenings aan plaaslike owerhede toegestaan kan 

word vir die oprigting van onder andere plantetuine, kunssale en museums 

(Omgewingsake 1993{b):14). Bovermelde twee wette bevorder die daarstelling 

van rekreasiedienste en as sodanig het dit 'n invloed op mense wat die dienste vir 

rekreasiedoeleindes benut. 
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Een van die belangrikste wette wat 'n direkte invloed op veral rekreasiedienste het, 

is die Wet op Nasionale Parke, 1976 (Wet no. 57 van 1976). lngevolge die Wet 

kon die Staatspresident (huidiglik die President) 'n bepaalde grondgebied tot 

nasionale park verklaar (Van Wyk 1987:21 ). Die bovermelde Wet maak ook vir die 

bewaring en beskerming van die wilde diere, seelewe en plantelewe en voorwerpe 

van geologiese, argeologiese, historiese, oseaanografiese en ander wetenskaplike 

belang, voorsiening. lngevolge die Wet op Nasionale Parke, 1976 (Wet no. 57 van 

1976) word die uitgangspunt gehandhaaf dat parke tot voordeel en genot van 

besoekers daargestel behoort te word. (Omgewingsake 1993(c): 11.) Die 

uitgangspunt bevestig die rekreasiewaarde wat sodanige Wet vir die gemeenskap 

inhou. 

Die Wet op Gesondheid, 1977 (Wet no. 63 van 1977) het ook 'n invloed op sport

en rekreasiedienste. Die Wet maak onder andere vir die beheer oor die aanle en 

bedryf van vakansieoorde en kampeerterreine voorsiening. lngevolge bovermelde 

Wet kan daar ook inspeksies by sodanige oorde en terreine gehou word om te 

bepaal of die toestand van swembaddens byvoorbeeld bevorderlik vir die 

gesondheid van die betrokke gemeenskap is en as sulks kan dit 'n invloed op die 

organisering van sport- en rekreasiedienste he. (Omgewingsake 1993(a):34.) 

Die Wet op die Bevordering van Kultuur, 1983 (Wet no. 35 van 1983) het 'n 

direkte invloed op rekreasiedienste omdat bepalings in die Wet vir die bewaring, 

ontwikkeling, bevordering en uitbouing van kultuur voorsiening maak. Wat veral 

van belang is, is dat bovermelde Wet ook vir die beplanning, organisering, 

koordinering en voorsiening van kultuurgeriewe op streekvlak voorsiening maak. 

As sodanig het dit 'n invloed op die koordinering en organisering van 

rekreasiedienste van plaaslike owerhede, veral waar streekrade met plaaslike 

owerhede oor kultuuraangeleenthede skakel. (Omgewingsake 1993(b):9.) 

Die Boswet, 1984 (Wet no. 122 van 1984) kan 'n invloed op rekreasiedienste he 

omdat bepalings in die Wet vir die beskerming, bestuur en benutting van bosse, die 

beskerming van bepaalde plante, dierelewe en die omskakeling van staatsbosse in 

natuurreservate asook die bestuur van 'n nasionale voetslaanpadstelsel en 
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botaniese tuine voorsiening maak. Hierbenewens maak die bovermelde Wet ook 

vir die bestuur van onwettige plakkery en kampering in staatsbosse voorsiening en 

kan daar ingevolge die Wet boetes opgele word teen enige persoon wat sodanige 

plante- en dierelewe skade aandoen. (Omgewingsake 1993(a):6; Omgewingsake 

1993(b):6; Omgewingsake 1993(c):5.) Veral die beskerming en bestuur van 

nasionale voetslaanpaaie, nasionale botaniese tuine en die omskepping van 

staatsbosse in natuurreservate is van belang omdat dit as gewilde rekreasiediens 

deur mense be nut word. 

Besoeke aan biblioteke vorm eweneens 'n belangrike rekreasiediens van die 

gemeenskap en as sodanig is die Wet op Nasionale Biblioteke, 1985 (Wet no. 56 

van 1985) van belang omdat die Wet vir die voortbestaan van nasionale biblioteke 

voorsiening maak. lngevolge bovermelde Wet is dit die funksie van 'n nasionale 

biblioteek om as 'n bewaarplek op te tree en ·•n restourasiediens op nasionale vlak 

aan die gemeenskap te lewer. (Omgewingsake 1993(b):10.) 

Nog 'n wet wat 'n betekenisvolle impak op veral rekreasiedienste kan he, is die 

Wet op Omgewingsake, 1989 (Wet no. 73 van 1989) wat vir die doeltreffende en 

effektiewe beskerming en beheerde benutting van die omgewing voorsiening maak. 

Dit behels onder andere dat die omgewing geskep, instand gehou en verbeter 

behoort te word sodat die algemene aanvaarbare lewenskwaliteit van die 

gemeenskap daardeur bevorder kan word. (Omgewingsake 1993(a):35.) Die Wet 

op Fisiese Beplanning, 1991 (Wet no. 125 van 1991) is weer uitsluitlik ingestel om 

die ordelike fisiese ontwikkeling van die Republiek van Suid-Afrika te weeg te bring. 

Dit word bewerkstellig deur onder andere nasionale ontwikkelingsplanne op te stel. 

By die opstel van sodanige ontwikkelingsplanne word daar ingevolge die Wet onder 

andere aandag gegee aan sowel die natuurlike hulpbronne as die sensitiwiteit van 

die natuurlike omgewing. (Suid-Afrika 1991 :Artikel 4,5.) Uit die voorafgaande 

twee wette kan afgelei word dat die natuurlike omgewing vir rekreasiedoeleindes 

bewaar en beskerm word wanneer daar ontwikkeling in die omgewing plaasvind en 

dus van nut vir die gemeenskap kan wees. 
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Uit die voorafgaande ondersoek na eie en algemene sake wetgewing, wat op sport

en rekreasiedienste betrekking het, blyk dit dat bepalings wat in sodanige wette 

vervat is, hoofsaaklik op die voorsiening, instandhouding en benutting van dienste 

betrekking het. Die uitsondering is enkele wette soos die Wet op Verklaarde 

Kulturele lnstellings (Volksraad) 1989, (Wet no. 66 van 1989), Wet op die 

Bevordering van Kultuur, 1983 (Wet no. 35 van 1983) en die Boswet, 1984 (Wet 

no.122 van 1984) waar die bestuur, organisering en koordinering van rekreasie

bedrywighede ter sprake kom. 

Dit blyk dat die ondersoek na eie en algemene sake wetgewing bloot die 

gefragmenteerde aard waarvolgens beleid deur die jare en veral sedert 1983 

ontwikkel het, bevestig. Die onderskeid tussen eie en algemene sake het gevolglik 

die ideale teelaarde vir die gefragmenteerde en ad hoc ontwikkeling van beleid 

geskep. Die vraag ontstaan tereg in welke mate sport- en rekreasiedienste, met 

inagneming van bovermelde situasie, doeltreffend en effektief op die sentrale 

owerheidsvlak georganiseer kan word om aan die sport- en rekreasiebehoeftes van 

die gemeenskap te voldoen. Botha (1981:69,70) stel dit dat die behoeftes van die 

gemeenskap eers betekenisvol bevredig kan word wanneer daar 'n eenvormige 

beleid bestaan wat in enkele wetgewing vervat is en waardeur die behoeftes van 

die gemeenskap in totaliteit aangespreek kan word. Die implikasie hiervan is dat 

daar, ongeag die bestaan van 'n uniale of federale staatsvorm, na 'n ge'integreerde 

beleid op die sentrale owerheidsvlak gestreef behoort te word. Besluite oor sport

en rekreasiedienste kan dan planmatig, gekoordineerd en georganiseerd geneem 

word en in totaliteit tot voordeel van die gemeenskap strek. 

Van die mees onlangse pogings van die Regering in bovermelde verband is die 

implementering van die Wet op die Herroeping van Diskriminerende Wetgewing 

Betreffende Open bare Geriewe, 1990 (Wet no. 100 van 1990) ingevolge waarvan 

alle bestaande wette, wat enigsins diskriminerend van aard is en wat gevolglik ook 

bet~kenisvol vir sport- en rekreasiedienste is, herroep of gewysig is. So 

byvoorbeeld is die Wet op Groepsgebiede 1966 (Wet no. 36 van 1966) gewysig 

en die Wet op die Aanwysing van Aparte Geriewe, 1953 (Wet no. 49 van 1953) 

herroep (Suid-Afrika 1990:Artikel 1 ). Hierbenewens maak die Grondwet van die 
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Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) vir die erkenning van 

fundamentele regte van die gemeenskap voorsiening. Dit behels onder andere dat 

die gemeenskap die reg tot gelykheid en gelyke behandeling het en dat daar nie 

teen individue in die gemeenskap gediskrimineer mag word nie. (Suid-Afrika 

1993(a): Artikel 8.) Die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet no. 209 

van 1993) maak weer vir die instelling van nie-rassige Oorgangsrade op die 

plaaslike owerheidsvlak voorsiening (Suid-Afrika 1993(b):Artikel 7). Bovermelde 

twee wette het eweneens 'n invloed op die organisering van sport- en rekreasie

dienste en impliseer opsigself meer eenvormige optrede en die uitskakeling van 

gefragmenteerde beleid aangesien dienste voortaan so georganiseer behoort te 

word dat dit vir die behoeftes van die totale gemeenskap, en nie net die van 'n 

geselekteerde groep in die gemeenskap, voorsiening maak nie. 

Die· gefragmenteerde wyse waarop beleid vir sport- en rekreasiedienste in die 

verlede op die sentrale owerheidsvlak ontwikkel het, word ook op die provinsiale 

owerheidsvlak weerspieel. Die aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

3.2.3.2 Ontwikkeling op die provinsiale owerheidsvlak 

Die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 

1983) het nie spesifiek melding van provinsiale aangeleenthede gemaak nie (Bates, 

Brynard, Fourie & Roux 1992:90). Met die implementering van die Wet op 

Provinsiale Regering, 1986 (Wet no. 69 van 1986) is provinsiale aangeleenthede 

ooreenkomstig die beginsels van die destydse Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983) ontwikkel. Die bedoeling was dat 

provinsiale owerhede ooreenkomstig die grondwetlike beginsel van medeverant

woordelikheid oor algemene sake, vir algemene sake op die provinsiale 

owerheidsvlak verantwoordelik sou wees (Bates et al. 1992:93). Provinsiale 

owerhede soos die destydse Transvaalse Provinsiale Administrasie was 

byvoorbeeld met die bestuur en toesig van plaaslike owerheidsaangeleenthede, wat 

op alle bevolkingsgroepe in die Transvaal betrekking gehad het, gemoeid (Cloete 

1993:30). 
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Op die provinsiale owerheidsvlak is die ontwikkeling van beleid wat in die algemeen 

op sport- en rekreasiedienste betrekking gehad het, net soos in die geval van die 

sentrale owerheidsvlak, deur die gefragmenteerde ontwikkeling daarvan gekenmerk. 

Daar het byvoorbeeld vier provinsiale owerhede bestaan, te wete die Transvaalse 

Provinsiale Owerheid, Provinsiale Owerheid van die Kaap, Natalse Provinsiale 

Owerheid en die Provinsiale Owerheid van die Oranje-Vrystaat. Elkeen van die 

bovermelde provinsies het, met inagneming van die bepalings van die sentrale 

wetgewing, ondergeskikte wetgewing (ordonnansies) uitgereik wat spesifiek op 

elke provinsie van toepassing was. Hieruit kan afgelei word dat elke provinsie oor 

wetgewende gesag beskik het, wat hoofsaaklik by die voormalige administrateurs 

van elke provinsie berus het. Provinsiale ordonnansies kon deur die betrokke 

administrateur van 'n provinsie goedgekeur, gewysig of herroep word. (Cloete 

1991: 19,20.) lngevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 

(Wet no. 200 van 1993) bestaan die vier provinsies egter nie meer nie en is nege 

nuwe provinsies ingestel. Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, wat 

as navorsingsonderwerp vir die studie dien, is nou binne die nuwe Gauteng 

Provinsie gelee. Die wetgewende gesag van die bovermelde provinsie berus, net 

soos die ander agt provinsies, by die provinsiale wetgewer. (Suid-Afrika 

1993(a):Artikel 124, 125.) Aangesien die bovermelde provinsie eers na afloop van 

die algemene verkiesings gedurende April 1994 ingestel is, bestaan daar tans nog 

nie beleid wat spesifiek vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal 

is nie. Die organisering van sport- en rekreasiedienste geskied in die verband, vir 

die· interim tydperk, nog ooreenkomstig die bestaande ordonnansies wat vir die 

destydse Transvaalse Provinsiale Owerheid gegeld het. (Mulder 1995.) In die 

rubriek word daar gevolglik slegs klem gele op die ontwikkeling van beleid vir sport

en rekreasiedienste wat in die algemeen op die destydse Transvaalse Provinsiale 

Administrasie betrekking gehad het aangesien sodanige ordonnansies nog op die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van toepassing is. 

Dit dien ook vermeld te word dat verskeie ordonnansies in die Transvaal voor die 

implementering van die voormalige Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1983 (Wet no. 110 van 1983) bestaan het en net so na die implementering van 

bovermelde Wet as algemene sake wetgewing van krag gebly het. Sodanige 
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ordonnansies, wat 'n invloed op die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste het, word ook in die rubriek ondersoek. 

Daar is reeds vermeld dat daar tot en met 1955 nie veel sprake van beleid vir sport

en rekreasiedienste was nie (kyk par. 3.2.1 supra). Tog is daar 'n enkele 

ordonnansie te wete die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie no. 

17 van 1939) van Transvaal wat voor 1955 gepromulgeer is en wat 'n betekenis

volle invloed op rekreasiedienste van plaaslike owerhede gehad het. lngevolge 

regulasie 79(8) van die bovermelde Ordonnansie word plaaslike owerhede gemagtig 

om sowel parke, ontspanningsgronde, kampeerterreine as swembaddens te ont

wikkel, in stand te hou en te bestuur. Hierbenewens kan plaaslike owerhede 

ingevolge bovermelde Ordonnansie ook enige apparaat of ander fasiliteite soos 

akwariums, kleedkamers, toilette en ander geriewe vir sport- en rekreasiedienste 

voorsien, oprig, in stand hou en bestuur. Die Ordonnansie magtig plaaslike 

owerhede ook om sodanige fasiliteite en strukture aan enige skool, sportklub, 

persoon of liggaam te verhuur vir die uitsluitlike doel dat dit vir sport- en 

rekreasiedoeleindes aangewend word. (Botha 1978: 18; Suid-Afrika 1939:Regu

lasie 79(8), 79(9), 79( 10).) 

Benewens bovermelde Ordonnansie is daar na 1955 verskeie ander ordonnansies 

gepromulgeer wat 'n invloed op sport- en rekreasiedienste gehad het. Die 

Ordonnansie op Openbare Corde, 1969 (Ordonnansie no. 18 van 1969) is 

byvoorbeeld vir rekreasiedienste van belang aangesien die Ordonnansie die 

instelling van openbare oorde magtig terwyl die organisering van sodanige oorde 

deur die betrokke oord, soos Aventura oorde, hanteer word (Botha 1978: 18). 

Die Ordonnansie op die Transvaalse Provinsiale Biblioteek- en Museumdiens, 1982 

(Ordonnansie no. 20 van 1982) is veral betekenisvol vir rekreasiedienste aangesien 

die Ordonnansie magtiging verleen dat biblioteek- en museumdienste ingestel en 

bestuur word. Hierbenewens maak die bovermelde Ordonnansie daarvoor 

voorsiening dat biblioteke en museums ondersteuningsdienste aan die gemeenskap 

lewer. (Suid-Afrika 1982: Regulasie 2,4.) Die bovermelde Ordonnansie maak egter 

nie vir die organisering van biblioteek- en museumdienste voorsiening nie. Die 
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gevolg is dat provinsiale biblioteke en museums afsonderlik vir beleid voorsiening 

maak ten einde die organisering van biblioteke en museums te hanteer. (Hansen 

1993.) 

Die Ordonnansie op Natuurbewaring, 1983 (Ordonnansie no. 12 van 1983) is van 

besondere belang vir rekreasiedienste omdat die Ordonnansie vir die bewaring van 

die natuur voorsiening maak ten einde soveel as moontlik mense die geleentheid 

te gee om natuurbronne te benut. Dit behels byvoorbeeld dat hernieubare bronne 

ongeskonde en onbesoedeld aan die nageslag oorgedra behoort te word. (Gids vir 

Natuurbewaring 1988: 1.) 

Daar is enkele ordonnansies wat die ontwikkeling van grond beheer en koordineer 

en .wat as sodanig 'n invloed op sport- en rekreasiedienste kan he, veral waar 

sodanige gronde vir sport-of rekreasiedienste ontwikkel word. Die Ordonnansie op 

Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Qrdonnansie no. 15 van 1986) maak byvoor

beeld vir dorpstigting en reelings wat daarmee verband hou, voorsiening. Sodanige 

reelings behels onder andere dat die trefkrag en implikasies van dorpstigting op die 

omgewing gekoordineer behoort te word en dat voorwaardes neergele behoort te 

word waarvolgens sodanige ontwikkeling behoort plaas te vind. In aansluiting by 

bovermelde Ordonnansie maak die Ordonnansie op die Onderverdeling van Grond, 

1986 (Ordonnansie no. 20 van 1986) vir die bestuur, organisering en ordelike 

ontwikkeling van plaasgrond, wat binne die regsgebied van plaaslike owerhede 

gelee is, voorsiening. (Botha 1993.) As sodanig kan dit 'n invloed op sport- en 

rekreasiedienste he veral waar die ontwikkeling van plaasgronde vir die 

ontwikkeling van sport- en rekreasiedienste beoog word. 

Opsommend blyk dit dat beleid vir sport- en rekreasiedienste in 'n verskeidenheid 

van ordonnansies van die destydse Transvaalse Provinsiale Administrasie vervat is 

en daartoe bydra dat beleid vir sport- en rekreasiedienste op 'n gefragmenteerde 

wyse ontwikkel. Die ontwikkeling van beleid op die plaaslike owerheidsvlak word 

vervolgens ondersoek ten einde te bepaal in welke mate die gefragmenteerde 

ontwikkeling van beleid op die nasionale en provinsiale owerheidsvlakke ook op die 

plaaslike owerheidsvlak weerspieeling vind. 
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3.2.3.3 Ontwikkeling op die plaaslike owerheidsvlak 

Beleid, wat op die plaaslike owerheidsvlak van toepassing is, word gewoonlik in 

verordeninge uiteengesit. Die wetgewende gesag ten opsigte van die magtiging 

en goedkeuring van verordeninge, berus by die raad van 'n plaaslike owerheid. Dit 

moet egter beklemtoon word dat provinsiale owerhede vir die beheer van 

verordeninge verantwoordelik is en dat verordeninge van plaaslike owerhede 

ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 

1993) nie teenstrydig met wette van die sentrale wetgewer of ordonnansies van 

die provinsiale wetgewers mag wees nie. (Craythorne 1993:426, 427; Suid-Afrika 

1993(a):Artikel 175(4).) 

Munisipale rade beperk hulle egter nie net uitsluitlik tot verordeninge wanneer 

opdragte aan amptenare uitgedeel word nie. lndividuele raadsbesluite word ook 

buite die riglyne van bestaande verordeninge geneem en na amptenare deurgevoer. 

Die resultaat is dat die ad hoc neem van raadsbesluite tot die gefragmenteerde 

ontwikkeling van beleid op die plaaslike owerheidsvlak aanleiding gee. Die 

eenheidsgedagte wat met beleid beoog word, word sodoende versteur (Botha 

1979: 131 ). Die ad hoc wyse waarop besluite geneem word versterk ook die 

vermoedens dat behoeftebepaling en doelwitformulering, in soverre dit sport- en 

rekreasiedienste betref, nie doeltreffend en effektief kan plaasvind en georganiseer 

word nie. Gemeenskapsbehoeftes word dikwels buite rekening gelaat wanneer 

besluite in bovermelde verband geneem word en besluite word bloat deur 

behoeftepersepsies, aanvoelings en die intu'isie van munisipale rade be'invloed (kyk 

par. 2.3.1.1 & 2.3.1.3 supra). 

Met die voorafgaande uiteensetting as vertrekpunt word die volgende rubriek aan 

die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur gewy. Probleme en struikelblokke wat tydens die 

ontwikkeling van beleid ontstaan het, word ge'identifiseer. Dit kan as vertrekpunt 

dien wanneer die bestaande maatreels vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontleed word (kyk 

hoofstuk vyf infra). 
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3.3 ONTWIKKELING VAN BELEID VIR SPORT- EN REKREASIEDIENSTE VAN DIE 

SUIDELIKE PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 

Ten einde die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te ontleed is dit ten eerste nodig 

om vas te stel wanneer die Substruktuur (voorheen bekend as die Stadsraad van 

Verwoerdburg) tot stand gekom het. Die ontwikkeling van beleid vir sport- en 

rekreasiedienste binne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur word ten 

tweede ontleed. Die missie van die Substruktuur word ten derde uiteengesit 

waarna die doelstellings van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

wat uit die missie voortspruit, ten vierde be pa al word. Departemente en afdelings 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, soos die Departement 

Biblioteek en Kultuur, beskik oak oar 'n missie terwyl die afdeling Kultuurdienste 

oor 'n missie en doelstellings beskik wat ten vyfde ontleed word. Die probleme 

wat uit die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur voortspruit word ten sesde ontleed. 

Sodanige agtergrondkennis skep 'n beter begrip oar die aangeleenthede wat 'n 

invloed op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

3.3.1 Totstandkoming van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Die totstandkoming van die munisipale gebied van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur kan oorspronklik aan die bestaan van belangrike 

vervoerroetes toegeskryf word. Irene, wat as dee I van die Substruktuur beskou 

word, het byvoorbeeld gedurende 1902 langs die Irene spoorwegstasie ontwikkel 

terwyl Kloofsig en Lyttelton, wat ook deel van die Substruktuur is, onderskeidelik 

gedurende 1906 by die Kloofsig spoorwegstasie en gedurende 1908 by die Lyttelton 

spoorwegstasie ontstaan het. Hierbenewens het Clubview in 1941 langs die 

poskoetsroete waar perde geruil is, ontwikkel en is die gedeelte tans ook deel van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. (Schoeman 1983: 1 . ) 
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Lyttelton, wat as die moederdorp van die destydse Stadsraad van Verwoerdburg 

beskou is en as sodanig ook deel van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur beskou kan word, is gedurende 1908 as 'n dorp verklaar. Vanaf die 

totstandkoming van die gebied tot en met die instelling van die Gesondheidsraad 

vir Buitestedelike Gebiede in 1944 het bovermelde gebiede nie onder die jurisdiksie 

van 'n plaaslike owerheid geval nie. Sedert 1944 is die bovermelde gebiede egter 

deur die destydse Gesondheidsraad geadministreer en is die belange van inwoners 

deur plaaslike waaksaamheidskomitees verteenwoordig. (lnligtingsdokument 

[s.a.]:3; Schoeman 1983: 1.) 

Op aandrang van die Lyttelton gemeenskap is die Gesondheidskomitee van 

Lyttelton gedurende 1950 ingestel om na die belange van die gemeenskap om te 

sien. Vyf jaar later word die status van die Gesondheidskomitee verhoog deurdat 

dit as 'n dorpsraad verklaar word. (lnligtingsdokument [s.a.]:3.) Met die 

samevoeging van die dorpe Lyttelton, Kloofsig, Irene, Clubview, Eldoraigne, 

Wierdapark, Doringkloof, Waterkloof Lugmagbasis en Zwartkoplughawe het die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg soos dit toe bekend gestaan het, op 1 Julie 

1964 tot stand gekom (Stadsraad 1971\1972: 11 ). Die naam van die plaaslike 

owerheid het gedurende 1994 na die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur verander (Uys 1994: 1). 

Ten einde sport- en rekreasiedienste aan die gemeenskap te lewer behoort 'n 

plaaslike owerheid, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur oor 

'n beleid te beskik waarvolgens sport- en rekreasiedienste georganiseer kan word. 

Sodanige aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

3.3.2 Gefragmenteerde ontwikkeling van beleid 

Beleid vir sport- en rekreasiedienste binne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur word veral aan die ad hoc en gefragmenteerde ontwikkeling daarvan 

gekenmerk. Dit word waarskynlik weens 'n gebrek aan 'n eenvormige missie en 

doelstellings vir sport- en rekreasiedienste en die voortdurende herstrukturering, 
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herverdeling en fragmentering van sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 

departemente en afdelings teweeg gebring (kyk par.3.3.5, 5.4 & 5.6 infra). 

Sodanige situasie gee tot organisatoriese fragmentering van sport- en rekreasie

dienste aanleiding (Lourens-Schulte [s.a.]: 12). In aansluiting hierby het die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg (nou die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur) ook, tydens 'n beraad wat gedurende 1990 tussen raadslede en 

departementshoofde gehou is, die verkeerde plasing of groepering van funksies 

binne departemente as 'n probleem ge'identifiseer en beklemtoon dat bovermelde 

.situasie reggestel behoort te word (Stadsraad 1990(b):24). Een manier waarop die 

bovermelde situasie reggestel kan word, is byvoorbeeld deur eenvormige beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste te formuleer. Aan die hand van so 

'n beleid kan organisatoriese riglyne neergele word waarvolgens eiesoortige sport

en rekreasiedienste binne een departement georganiseer kan word. 

In die lig van bovermelde situasie is dit nodig om ten eerste die gefragmenteerde 

ontwikkeling van beleid vir sportdienste en ten tweede die ontwikkeling van beleid 

vir rekreasiedienste te bepaal. Pogings om die ontwikkeling van eenvormige beleid 

vir sport- en rekreasiedienste daar te stel word ten derde ontleed. Op die wyse kan 

'n geheelbeeld van die gefragmenteerde en ad hoc ontwikkeling van beleid verkry 

word en kan leemtes ge'identifiseer word wat deur die daarstelling van 'n een

vormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste, moontlik binne 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, uitgeskakel kan word. 

3.3.2.1 Ontwikkeling van die sportbeleid 

Die destydse Stadsraad van Verwoerdburg, wat nou as die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur bekend staan, het reeds gedurende 1969 oor sport

fasiliteite soos 'n sportpark en tennisbane beskik (Stadsraad 1969\ 1970:5). In die 

beskikbare literatuur kon daar egter voor 1969 geen beleid opgespoor word wat 

oor sportdienste handel nie. Die eerste beleidsaspek wat opgespoor kon 

word het op finansiele aangeleenthede betrekking gehad en het behels dat die 

Stadsraad van Verwoerdburg op 29 Julie 1970 'n beleidsbesluit aanvaar het dat 
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sportklubs vir een derde van die maandelikse terugbetalings op rente en delgings 

op ·die finale koste van sportprojekte verantwoordelik sou wees wanneer die 

Stadsraad klubhuise vir sportliggame or rig. Die Stadsraad het ook as beleidsbesluit 

aanvaar om die ander twee derdes van die onkostes betrokke by die oprigting van 

klubhuise te finansier. lngevolge die bovermelde raadsbesluit was sportklubs vir 

die instandhouding van klubhuise verantwoordelik. (Stadsraad 1969\ 1972:21.) 

In die daaropvolgende jare het daar nie veel aktiwiteite plaasgevind in soverre dit 

die daarstelling van beleid vir sportdienste betref nie en is die neem van ad hoc 

beleidsbesluite kenmerkend van beleid wat in die tydperk ontwikkel het. Op 23 

Augustus 1972 aanvaar die destydse Stadsraad van Verwoerdburg byvoorbeeld 

'n beleidsbesluit wat op huurgelde van sportgeriewe betrekking het. Die beleid het 

onder andere behels dat jaarlikse huurgelde vir tennisbane, netbalbane, krieketvelde 

en die rugbyveld betaal word. (Stadsraad 1973:15.) 

Gedurende 1981 het die Stadsraad 'n ondersoek geloods om 'n benadering tot 

bepaalde komponente van 'n sportbeleid te ondersoek en kan dit as die eerste 

poging van die destydse Stadsraad beskou word om geskrewe beleid vir sport te 

implementeer. Aanbevelings wat uit die ondersoek voortgespruit het, het onder 

andere behels dat die vestiging van sportfasiliteite en die beskikbaarstelling van 

oopruimtes vir late re ontwikkeling deur die Stadsraad oorweeg behoort te word. 

Die Stadsraad sou ook die oprigting van sportklubs en basiese geriewe finansier. 

(Van Straaten, Stander, Viljoen & Nel 1981 :34,54-58.) Bovermelde aanbevelings 

is gedurende 1982 in beginsel as beleid deur die destydse Stadsraad van 

Verwoerdburg aanvaar. Gedurende November 1982 is die bovermelde beleid deur 

die Stadsraad gewysig om vir die toestaan van lenings aan geselekteerde 

sportklubs soos die muurbalklub, tennisklub en krieketklub voorsiening te maak. 

lngevolge die beleidsbesluit kon sportklubs vir 'n lening by die Stadsraad aansoek 

doen om byvoorbeeld addisionele bane of sportvelde op te rig. {Stadsraad 

1979\ 1983:23.) 

In aansluiting hierby het die destydse Stadsraad van Verwoerdburg op 26 

November 1991 besluit dat een derde van die totale leningsbedrag van 'n sportklub 
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in raadseffekte bele word en dat die effekte plus die rente daarop aan die Stadsraad 

oorgedra word en dat dit as beleid aanvaar word. Hierbenewens het die Stadsraad 

op 21 April 1992 'n verdere beleidsbesluit geneem wat die uitbetaling van lenings 

in terme van die bestaande sportbeleid sou reel. Dit het behels dat die uitbetaling 

van lenings aan geselekteerde sportklubs onder andere slegs sou plaasvind nadat 

bepaalde voorwaardes deur sportklubs nagekom is. Dit het daarop neergekom dat 

sportklubs skriftelik vir lenings aansoek doen en dat sodanige aansoeke aan die 

Stadstesourier voorgele word. 'n Verdere voorwaarde was dat goedkeuring vir 

lenings slegs oorweeg word nadat die beleggingsooreenkomste ingevolge die 

sportbeleid van die Stadsraad voltooi en onderteken is. In 'n verdere beleidsbesluit 

wat op 19 Mei 1992 deur die Bestuurskomitee van die destydse Stadsraad van 

Verwoerdburg geneem is, is as beleid aanvaar dat die bevoegdheid om lenings vir 

sportklubs te oorweeg en goed te keur na die Stadstesourier gedelegeer word. 

(Stadsraad 1989\ 1993:27,34,36.) 

Die sportbeleid wat deur die jare tot stand gekom het en deur die neem van ad hoc 

beleidsbesluite gekenmerk word, behels dus die voorsiening van finansiele steun 

aan sportklubs sodat hulle basiese sportgeriewe kan voorsien en in stand hou. Die 

sportbeleid behels ook die voorsiening van lenings aan geselekteerde sportklubs ten 

einde hulle in staat te stel om bestaande geriewe op te gradeer of uit te brei. 

Opsommend blyk dit dat die ontwikkeling van die huidige sportbeleid van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur hoofsaaklik op die daarstelling van 

finansiele riglyne, soos wat dit in die destydse Stadsraad van Verwoerdburg 

ontwikkel het, gerig word en na gelang van omstandighede op 'n ad hoc basis as 

beleidsbesluite aanvaar word. Dit is opvallend dat beleid vir die organisering van 

sportdienste nie aangespreek word nie. Laasgenoemde leemte kan waarskynlik as 

'n rede aangevoer word waarom die sportbeleid gefragmenteerd ontwikkel het. 

Ten einde 'n geheelbeeld van die ad hoc en gefragmenteerde ontwikkeling van 

beleid vir sport- en rekreasiedienste te kry is dit ook nodig om, benewens die 

voormelde ontleding betreffende sport, die ontwikkeling van beleid vir rekreasie

dienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te ondersoek. 
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3.3.2.2 Ontwikkeling van die rekreasiebeleid 

Rekreasie word gedefinieer as die vrywillige beoefening van binnens- en buitens

huise aktiwiteite met die doel om sodoende te ontspan. Dit sluit onder andere 

sowel die deelneem aan sport vir rekreasiedoeleindes as besoeke aan kunsgalerye, 

biblioteke, parke, natuurreservate en die benutting van wandelpaaie in (kyk par. 

1.8.6 supra). 

In soverre dit die beoefening van sport as rekreasie-aktiwiteit betref, kon daar met 

die uitsondering van een beleidsaangeleentheid, geen beleid opgespoor word wat 

spesifiek op rekreasiesport in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

betrekking het nie. Beleid, wat in die algemeen op finansiele reelings van sport 

betrekking het, is reeds in die sportbeleid vervat. Dit kan indirek 'n invloed op 

rekreasiesport he waar sportgeriewe van sportklubs vir rekreasiedoeleindes 

aangewend word. Die enigste be le id wat wel opgespoor kon word, en wat 

spesifiek 'n invloed op rekreasiesport het, behels 'n raadsbesluit wat deelname aan 

sport op Sondae sou toelaat. Gedurende 1974 het die destydse Stadsraad van 

Verwoerdburg besluit dat geen openbare sport, van watter aard ookal op Sondae 

of openbare dae beoefen mag word nie. Die behoeftes van die gemeenskap het 

egter intussen verander wat daartoe aanleiding gegee het dat nuwe rekreasie

fasiliteite soos Centurionpark en Atlantis Waterpark intussen opgerig is. Die 

benutting van sodanige fasiliteite op openbare vakansiedae en Sondae is as 'n 

behoefte van die gemeenskap ge'identifiseer en het die destydse Stadsraad van 

Verwoerdburg gevolglik 'n beleidsbesluit aanvaar wat deelname aan sodanige 

rekreasie-aktiwiteite op Sondae en ander openbare vakansiedae sou toelaat mits 

die omliggende inwoners nie oor die sportdeelname op openbare vakansiedae en 

Sondae aanstoot neem nie. (Stadsraad 1989\ 1993:49.) 

In soverre dit ander rekreasiedienste, anders as sport, betref bevestig die instelling 

van Standaardbiblioteekverordeninge gedurende 1966 dat biblioteekdienste reeds 

sedert die vroegste bestaansjare van die Stadsraad van Verwoerdburg, nou bekend 

as die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, as rekreasiediens voorsien 

is. Tog kon daar benewens bovermelde Verordeninge en enkele wysigings daarop 
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geen ander beleid opgespoor word wat byvoorbeeld op die organisatoriese reelings 

van biblioteekdienste betrekking het nie. Die Standaardbiblioteekverordeninge reel 

bloat die aanstelling van 'n biblioteekkomitee om die Substruktuur met advies oor 

biblioteekaangeleenthede te voorsien. Reelings vir biblioteeklidmaatskap, die 

uitleen van boeke, terugbesorging daarvan en agterstallige indiening van boeke 

word deur die Standaardbiblioteekverordeninge gereel. (Stadsraad 1978: 11.) 

Die destydse Stadsraad van Verwoerdburg het op 26 Mei 1987 goedkeuring ver

leen dat 'n kunsgalery in die Stadsraad gevestig word (Stadsraad 1986\ 1988:4). 

Voortspruitend uit die daarstelling van 'n kunsgalery het die behoefte aan 'n 

kultuurbeleid ontstaan waarvolgens die kunsgalery en ander kultuuraangeleenthede 

soos uitstallings georganiseer kon word. Pogings om 'n kultuurbeleid vir die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg daar te stel het egter eers op 25 Mei 1993 

gerealiseer met die goedkeuring en implementering daarvan deur die Stadsraad. 

Die kultuurbeleid, wat in werklikheid 'n onderafdeling van 'n rekreasiebeleid vorm, 

is 'n geskrewe dokument waarin sowel die missie van die kultuurafdeling as 

kultuurdoelstellings en organisatoriese riglyne vervat is. Sover vasgestel kon word 

is die kultuurbeleid tans die enigste verbandhoudende rekreasiebeleid in die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. Basiese organisatoriese beginsels 

soos die funksionele en organisatoriese strukture van die kultuurafdeling word 

hierin uiteengesit en spesifieke verantwoordelikhede van betrokke personeel 

neergele. (Stadsraad 1990(a):33.) Bovermelde beleid behoort egter in isolasie 

gesien te word want die ideaal is dat 'n eenvormige oorkoepelende beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste vir die totale Substruktuur geformuleer 

word ten einde die gefragmenteerde en ad hoc reelings wat tans vir sport- en 

rekreasiedienste geld en soos dit reeds in die ontwikkeling van beleid weerspieel 

word, uit te skakel. 

Benewens die bovermelde kultuurbeleid is daar ook enkele stadsraadverordeninge 

wat voorskrifte oor rekreasieaangeleenthede bevat. Die Verordeninge vir die 

Reeling van Woonwaparke, Kampeerterreine en Piekniekplekke is in 1983 ingestel. 

Die benutting en instandhouding van woonwaparke, kampeerterreine en piekniek

plekke word ingevolge die bovermelde Stadsraadverordeninge gereel. (Stadsraad 
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1981\1983: 15.) Die Verordeninge Betreffende Openbare Geriewe en Mere, wat 

gedurende 1992 ge'implementeer is, le bepaalde voorskrifte vir die benutting van 

openbare geriewe en mere neer en bepaal onder andere wat die bevoegdheid van 

die persoon in beheer van die openbare geriewe en mere is (Stadsraad 

1982\ 1993:38). Opvallend is die feit dat daar ten opsigte van die bovermelde 

twee stadsraadverordeninge nie vir organisatoriese reelings van die bovermelde 

geriewe voorsiening gemaak word nie. Dit dra verder by tot die organisatoriese 

fragmentering van sport- en rekreasiedienste binne die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur. Hierbenewens is daar bepalings in beide 

verordeninge wat met mekaar oorvleuel. In die Verordeninge Betreffende Openbare 

Geriewe en Mere sluit die term "openbare gerief" ook kampeerterreine en ont

spanningsgronde in. Per definisie sluit dit oak woonwaparke, kampeerterreine en 

piekniekplekke, waarvoor daar in die Verordeninge vir die Reeling van Woon

waparke, Kampeerterreine en Piekniekplekke voorsiening gemaak word, in. Al die 

voorskrifte geld vir die benutting van sodanige geriewe asook vir die geriewe soos 

dit in die Verordeninge vir die Reeling van Woonwaparke, Kampeerterreine en 

Piekniekplekke uiteengesit is. (Stadsraad 1982\ 1993:38.) Benewens die gefrag

menteerde beleid wat tans vir sport- en rekreasiedienste bestaan, het die destydse 

Stadsraad van Verwoerdburg tog pogings aangewend om 'n eenvormige beleid vir 

sport- en rekreasiedienste teweeg te bring wat van waarde vir die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur is. Die aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

3.3.2.3 Ontwikkeling van eenvormige beleid vir sport- en rekreasiedienste 

Die eerste paging om die moontlike daarstelling van eenvormige beleid vir sport- en 

rek~easiedienste te bevorder is namens die lnstituut vir Vryetydstudies vir die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg gedurende 1990 onderneem. Die doel van 

die ondersoek was om te bepaal wat die behoeftes van die blanke inwoners van 

Verwoerdburg was in soverre dit die voorsiening en benutting van sport- en 

rekreasiedienste betref. Die ondersoek van die lnstituut vir Vryetydstudies was van 

belang aangesien belangrike inligting sodoende ingesamel kon word wat weer as 

vertrekpunt vir die samestelling van 'n strategiese plan vir die voorsiening van 
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sport- en rekreasiedienste kon dien. Uit die ondersoek het dit byvoorbeeld geblyk 

dat daar 'n behoefte aan woonbuurtbiblioteke, kinderspeelparke en wandelroetes 

is wat in 'n beleid vervat moes word. (Scholtz, Van Rooijen, Bouwer & Bouwer 

1990: 1,2,41,42.) lnligting uit die ondersoek kan ook van waarde wees indien 

beleid byvoorbeeld vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel 

word. lnligting oor die behoeftes wat in die gemeenskap bestaan, soos uit die 

on~ersoek verkry, kan byvoorbeeld vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur bepalend wees oor hoe sport- en rekreasiedienste binne die Stadsraad 

georganiseer behoort te word. Die ideaal is dat sport- en rekreasiedienste so 

georganiseer word dat die behoeftes van die totale gemeenskap in terme van sport 

en rekreasie bevredig word. 

Voortspruitend uit die ondersoek van die lnstituut vir Vryetydstudies het die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg goedkeuring vir die daarstelling van 'n 

strategiese plan vir die voorsiening van sport- en rekreasiedienste verleen. 

Sodanige strategiese plan het behels dat daar in totaliteit ondersoek ingestel word 

na die voorsiening van sport- en rekreasiedienste aan die inwoners van 

Verwoerdburg. Die oogmerk met die strategiese plan was om maatreels te identifi

seer waarvolgens sport- en rekreasiedienste so georganiseerd as moontlik aan die 

gemeenskap voorsien kon word. (Stadsraad 1989\ 1993:52.) Sodanige strategiese 

plan word as die eerste stap in die daarstelling van 'n eenvormige beleid, wat 'n 

beleid vir sport- en rekreasiedienste insluit, beskou (Van Biljon 1993). Die 

aanbevelings, wat uit die strategiese plan voortspruit, het onder andere behels dat 

daar benewens die bestaan van 'n eenvormige missie en doelstellings vir die 

destydse Stadsraad van Verwoerdburg ook 'n gemeenskaplike missie en doel

stellings vir sport en rekreasie geformuleer word en dat sport- en rekreasiedienste 

binne 'n gemeenskaplike departement verenig word. (Lourens-Schulte [s.a.):12.) 

Die beginsel onderliggend hieraan is dat die voorsiening en organisering van sport

en rekreasiedienste op 'n eenvormige grondslag hanteer behoort te word. Ten 

einde sodanige beginsel uit te voer behoort daar onder andere eenvormige beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste ge'implementeer te word. Sover 

vasgestel kon word het die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nog 

geen besluite, voortspruitend uit aanbevelings van die strategiese plan wat deur die 
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destydse Stadsraad van Verwoerdburg ge"inisieer is, geneem wat tot die 

daarstelling van 'n eenvormige beleid vir sport- en rekreasiedienste aanleiding kan 

gee nie. Daar bestaan wet, soos vermeld, 'n beleid vir die kultuurafdeling van die 

Departement Biblioteek en Kultuur. Sodanige beleid geld slegs vir 'n bepaalde 

rekreasie-aangeleentheid en behoort eenvormige beleid, wat die organisering van 

sport- en rekreasiedienste in totaliteit aanspreek, oorweeg te word. 

Die gebrek aan eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

en die ad hoc en gefragmenteerde ontwikkeling van beleid, wat die nalatingskap 

van die ontwikkeling van beleid binne die destydse Stadsraad van Verwoerdburg 

is, reflekteer ook in die missie en doelstellings van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur en die missie en doelstellings van departemente en 

afdelings binne die Substruktuur. Dit is dus nodig dat die missie van die 

Substruktuur ontleed word en sat daar bepaal kan word in welke mate sport- en 

rekreasiedienste in die missie van die Substruktuur beslag vind. 

3.3.3 Missie van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Die daarstelling van 'n missie is 'n noodsaaklike aangeleentheid wat nie ligtelik deur 

plaaslike owerhede opgeneem behoort te word nie. 'n Duidelik geformuleerde 

missie bied bestaansreg aan 'n plaaslike owerheid, is toekomsgerig en dui aan 

waarna 'n plaaslike owerheid street. Die noodsaaklikheid van 'n duidelik 

geformuleerde missie word voorts beklemtoon deur die feit dat dit 'n aanduiding 

gee van dienste wat deur die plaaslike owerheid gelewer word. Die teikengroep 

van 'n plaaslike owerheid word ook deur die missie uitgewys terwyl die bestuurs

filosofie van die plaaslike owerheid wat die waardes, prioriteite en die handhawing 

van etiese riglyne behels, deur die missie aangetoon word. (Kroon 1991:148,149, 

173.) 'n Missie dien gevolglik as vertrekpunt vir alle aktiwiteite, soos 

beleidbepaling, wat deur plaaslike owerhede onderneem word. Die missie van die 

Sui~elike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur behoort ontleed te word ten einde 

vas te stel in welke mate beleid vir sport- en rekreasiedienste die waardes en 

prioriteite van die Substruktuur weerspieel. 
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Die missie van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur behels dat daar 

op 'n deurlopende grondslag na die bevrediging van gemeenskapsbehoeftes 

gestreef word. Dit behels voorts die vestiging van 'n totale gemeenskapslewe, 

waarby 'n plek om in te woon, te werk en te ontspan ingesluit is, as ideaal gestel 

word. (Stadsraad 1990(b):18.) Die missie bevestig dat raadslede en amptenare 

'n individuele en gesamentlike verantwoordelikheid het om namens die gemeenskap 

op te tree en om op 'n verantwoordelike wyse die kollektiewe behoeftes van die 

gemeenskap te bevredig. Dit behels onder andere dat skaars hulpbronne in 

bepaalde kombinasievorme benut behoort te word en vereis dat raadslede en 

amptenare in voortdurende kontak en voeling met die gemeenskap behoort te 

wees. Bovermelde kontak is nodig omdat die behoeftes van die gemeenskap 

uiteenlopend is, verskillend deur groepe ervaar word, verskillende invloede op 

hulpbronne het en gewoonlik groter is as wat deur beskikbare hulpbronne bevredig 

kan word. (Stadsraad 1990(b): 18.) 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die missie van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, by implikasie, wel vir sport- en rekreasiedienste 

voorsiening maak. Die verwysing na sowel 'n totale gemeenskapslewe waarby 'n 

plek om in te ontspan ingesluit word, as die bevrediging van die gemeenskaps

behoeftes, waarby sport- en rekreasiedienste inbegrepe is, is bevestiging daarvan. 

Met die missie as vertrekpunt kan die doelstellings van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur uiteengesit word. Die doelstellings word van die 

missie afgelei en dui aan wat die ideale situasie is waarheen 'n plaaslike owerheid 

wil beweeg. (Kroon 1991:149.) Dit kan op die wyse 'n raamwerk vir die daar

stelling van die organisatoriese struktuur van die sport- en rekreasiekomponent van 

die Substruktuur skep (kyk par. 6.5.1.1 (a) infra). 

3.3.4 Doelstellings van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Soos reeds vermeld word doelstellings van die missie afgelei en behels dit dat die 

missie van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur in ag geneem be-
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hoort te word wanneer die doelstellings van die Substruktuur opgestel word. Met 

inagneming van die missie van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

word die volgende doelstellings deur die Substruktuur beoog: 

Die vestiging en beveiliging van die totale gemeenskap. Bovermelde doel

stelling behels dat die totale gemeenskapslewe gevestig behoort te word en 

dat daar vir woon-, werk-, leef- en ontspanningsfasiliteite voorsiening 

gemaak word. Sodoende kan die algemene geestelike en fisiese welsyn van 

die gemeenskap bevorder word en kan afgelei word dat sport- en 

rekreasiedienste ook vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

van belang is, vandaar die verwysing na die voorsiening van onder andere 

ontspanningsfasiliteite waarby sport- en rekreasiedienste inbegrepe is. Die 

doelstelling kan egter slegs verwesenlik word met inagneming van die 

oordeelkundige identifisering en evaluering van gemeenskapsbehoeftes en 

die gepaardgaande daarstelling van beleid. Die noodsaaklikheid van beleid 

as riglyn vir die identifisering en evaluering van behoeftes word deur die 

Substruktuur erken. Behoeftes kan onder andere deur meningsopnames, 

gemeenskapsbetrokkenheid in owerheidsaangeleenthede, drukgroepe, 

amptenary en raadslede ge'identifiseer word. Hierbenewens kan die 

vestiging en beveiliging van die totale gemeenskap deur die lewering van 

gemeenskapsgerigte diens nagestreef word. (Stadsraad 1990(b): 19.) 

Die optimale aktiwiteitsvoering. Bovermelde doelstelling behels dat die 

proses van aktiwiteitsvoering altyd op die verbetering van die algemene 

welsyn van die gemeenskap gefokus behoort te wees en dat hulpbronne 

doeltreffend en effektief aangewend word. Dit behels onder andere dat 

hulpbronne beter en meer oordeelkundig benut en beveilig behoort te word 

en dat bedryfsinkomste met behulp van verhoogde produktiwiteit en die 

voorkoming van hulpbronverliese verhoog word. (Stadsraad 

1990(b): 11, 19,20.) Uit die voorafgaande kan afgelei word dat sport- en 
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rekreasiedienste ook in die bovermelde doelstelling inbegrepe is aangesien 

sport en rekreasie vanuit 'n ontspanningsoogpunt gesien, tot die algemene 

welsyn van die gemeenskap bydra. 

Benewens die algemene missie en doelstellings van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur behoort daar ook 'n missie en doelstellings vir sport

en rekreasiedienste te wees. In die volgende rubriek word bepaal in welke mate 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur oor 'n missie en doelstellings 

in bovermelde verband beskik. Dit is belangrik dat bepaal word in welke mate daar 

'n missie en doelstellings vir sport- en rekreasiedienste bestaan aangesien dit, net 

soos die algemene missie en doelstellings van die Substruktuur, 'n vertrekpunt bied 

wanneer beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal word. 

3.3.5 Missie en doelstellings vir sport- en rekreasiedienste 

Dit blyk dat die Departement Biblioteek en Kultuur die enigste departement is wat 

oor 'n missie beskik wat op rekreasiedienste betrekking het. Die missie behels dat 

die geestes- en kulturele welvaart van die gemeenskap bewaar word. 

Hierbenewens behels die missie ook om in die vryetydbestedingsaktiwiteite van die 

gemeenskap te voorsien en kan afgelei word dat die bovermelde Departement ook 

die bevordering van rekreasiedienste ten doel het. Daar kon egter geen 

doelstellings van die Departement Biblioteek en Kultuur opgespoor word wat uit die 

missie voortspruit nie. (Stadsraad 1990(a):33.) Die formulering van doelstellings 

is noodsaaklik omdat dit vol gens Kroon ( 1991: 149) die idea le situasie, waarheen 

'n installing wil street, beklemtoon. Dit kan weer verhoed dat rekreasiedienste 

gefragmenteer en gedupliseer word. 

Soos uit die naam afgelei kan word bestaan die Departement Biblioteek en Kultuur 

uit twee afdelings, te wete die biblioteekafdeling en die kultuurafdeling. Dit blyk 

dat die kultuurafdeling, benewens die missie van die Departement Biblioteek en 

Kultuur, ook oor 'n missie en doelstellings beskik wat uitsluitlik op die kultuur

afdeling van toepassing is. Die missie behels die bevordering van kultuur in die 
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gemeenskap wat ondersteunend aan die missie van leef en ontspan van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is en 'n invloed op rekreasiedienste 

het. Voortspruitend uit die missie van die kultuurafdeling is die doelstellings van 

die afdeling ontwikkel. Dit behels die doelmatige bevrediging van die kultuur

behoeftes van die gemeenskap en die bevordering van kultuur in al sy fasette. 

(Stadsraad 1990(a):33.) Ook in die geval van die kultuurdoelstellings word die 

bevordering van rekreasiedienste aangemoedig, vandaar die verwysing na die 

doelmatige bevrediging van kultuurbehoeftes. 

Uit die literatuur blyk dit dat daar nog geen missie en doelstellings vir sport bestaan 

nie (Lourens-Schulte [s.a.J: 12). Hierbenewens kon daar ook geen gesamentlike en 

eerivormige missie en doelstellings vir sport- en rekreasiedienste opgespoor word 

nie. Die fragmentariese en ad hoc wyse waarop beleid vir sport- en rekreasie

dienste ontwikkel het (kyk par. 3.3.2.1, 3.3.2.2 & 3.3.2.3 supra) en die organisa

toriese versplintering van sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 

departemente en afdelings (kyk par 5.4 & 5.6 infra) is bevestiging daarvan dat daar 

geen eenvormige missie en doelstellings bestaan wat uitsluitlik op sport- en rekre

asiedienste betrekking het nie. 

Die gebrek aan sowel 'n eenvormige missie en doelstellings vir sport- en rekreasie

dienste, as 'n gebrek aan eenvormige beleid het binne die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur bepaalde probleme na vore laat tree wat ontleed 

behoort te word. Probleme wat in bovermelde verband ge'identifiseer is, word 

vervolgens ontleed. 

3.3.6 Probleme voortspruitend uit 'n gebrek aan eenvormige beleidsreelings vir 

sport- en rekreasiedienste 

Een van die prominentste probleme wat weens die gebrek aan eenvormige beleid 

na vore getree het, is nie net die neem van ad hoc beleidsbesluite deur die destydse 

Stadsraad van Verwoerdburg rakende sport- en rekreasiedienste nie, maar ook die 

rigiede en eksklusiewe wyse waarop dit toegepas is (Stadsraad 1993:3). 



92 

Beleidsbesluite het spesifieke behoeftes aangespreek waarvan die besluit om 

lenings aan spesifieke sportklubs, soos die muurbalklub en die tennisklub, toe te 

staan een voorbeeld is. Dit blyk byvoorbeeld dat daar selektief op bepaalde 

ouderdomsgroepe gefokus word wanneer sport- en rekreasiedienste ontwikkel 

word. Daar word veral op jonger ouderdomsgroepe gekonsentreer terwyl daar ook 

'n tekort aan sport- en rekreasiedienste vir gestremdes en ouer inwoners is 

(Stadsraad 1993:5,6). Uit die voorafgaande blyk dit dat die rigiede en 

eksklusiewe aard van beleidsbesluite daartoe aanleiding gegee het dat slegs 'n 

gedeelte van die behoeftes van die gemeenskap in aanmerking geneem is. 

Veranderende behoeftes soos die behoefte aan sportdienste vir gestremdes, 

voorkeure van ouer mense in die gemeenskap en behoeftes van ander bevolkings

groepe as die blanke gemeenskap in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, is ook van belang en behoort aandag te geniet. Ten einde 'n 

doeltreffende en effektiewe diens aan die gemeenskap te lewer in soverre dit sport 

en rekreasie betref, behoort die sport- en rekreasiebehoeftes van die totale 

gemeenskap in ag geneem te word. 

Met inagneming van die voorafgaande dien dit vermeld te word dat die identifi

sering van 'n behoefte een van die belangrikste stappe is wat in ag geneem behoort 

te word ten einde sport- en rekreasiedienste doeltreffend en effektief aan die 

gemeenskap te voorsien. 'n Behoefte kan egter eers doeltreffend en effektief 

bevredig word nadat dit behoorlik ge'identifiseer, ge'isoleer en omskryf is (kyk par. 

2.3. 1. 1. supra). Daar behoort ook in ag geneem te word dat finansiele hulpbronne 

skaars is en gevolglik is dit nie moontlik om al die behoeftes van die gemeenskap 

te bevredig nie. Behoeftes behoort op 'n realistiese en aanvaarbare wyse 

ooreenkomstig die finansiele vermoe van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur aangespreek te word (Stadsraad 1993:45). Dit is soveel te meer 

nodig dat die Substruktuur in totaliteit die behoeftes van die gemeenskap 

ondersoeksodat bepaal kan word watter behoeftes op 'n realistiese en aanvaarbare 

wyse bevredig kan word. Beleid behoort daargestel en ge'implementeer te word 

wat op die totale gemeenskap van toepassing kan wees, en nie eksklusief bepaalde 

groepe of bepaalde aangeleenthede van sport- en rekreasiedienste aanspreek nie. 
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Soos gemeld het die destydse Stadsraad van Verwoerdburg by 'n vorige 

geleentheid 'n ondersoek geloods om die behoefte aan die lewering van sport- en 

rekreasiedienste te bepaal. Sodanige behoeftebepaling is namens die Stadsraad 

deur die lnstituut vir Vryetydstudies onderneem (kyk par. 3.3.2.3 supra). Ten 

einde die behoeftes van die gemeenskap doeltreffend en effektief te bepaal behoort 

daar egter op 'n deurlopende grondslag vasgestel te word wat die behoeftes van 

die. totale gemeenskap is, aangesien die behoeftes en voorkeure van die 

gemeenskap voortdurend verander (Stadsraad 1989\ 1993:2). 

Benewens die reeds vermelde probleme lei sowel die ad hoc en gefragmenteerde 

aard van beleidsbesluite as die gebrek aan eenvormige beleid dikwels tot die 

duplisering van sport- en rekreasiedienste. Daar bestaan byvoorbeeld twee 

stadsraadverordeninge naamlik die Verordeninge Betreffende Openbare Geriewe en 

Mere en die Verordeninge vir die Reeling van Woonwaparke, Kampeerterreine en 

Piekniekplekke. Albei bevat bepalings wat op die benutting van openbare geriewe 

betrekking het en as sodanig die duplisering van dienste tot gevolg het (kyk par. 

3.3.2.2 supra). Hierbenewens bied sowel die Departement Biblioteek en Kultuur 

as die Afdeling Parke en Ontspanning van die Departement van die Stadsingenieur 

vakansieprogramme vir skoolgaande kinders aan (kyk par. 5.6.2 infra). 

Die gebrek aan sowel eenvormige beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste as die ad hoc wyse waarop dit ontwikkel het, het ook tot die 

probleem van organisatoriese versplintering en fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste aanleiding gegee. Een van die redes waarom die fragmentering 

van sport- en rekreasiedienste plaasvind, is waarskynlik die feit dat beleidbepalers 

weens uiteenlopende menings en persepsies oor 'n bepaalde probleem of behoefte 

nie eenstemmigheid oor die formulering van beleidsdoelwitte kan bereik nie met die 

gevolg dat foutiewe en ondoeltreffende alternatiewe voorgestel word (kyk par. 

2.3. 1 .3 supra). Daar is byvoorbeeld verskillende afdelings en departemente wat 

tans met sport- en rekreasiedienste by die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur gemoeid is. Die aangeleentheid word verderaan meer omvattend 

ontleed (kyk hoofstuk vyf infra). 
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Omdat een van die doelstellings van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur behels dat daar na optimale aktiwiteitsvoering gestreef word en 

hulpbronne in die proses so doeltreffend en effektief as moontlik benut behoort te 

word, is dit soveel te meer noodsaaklik dat sport- en rekreasiedienste, wat in 

werklikheid bymekaar hoort, ge"integreer word en dat eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel behoort te word. Sodanige 

beleid kan bydra dat die uiteindelike missie van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, te wete om gemeenskapsbehoeftes deurlopend te 

bevredig en om 'n totale gemeenskapslewe te vestig waarin daar plek is om in te 

woon, te werk en te ontspan, nagestreef word. 

3.4 SAMEVATTING 

Die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste, waarby beleid vir die 

organise ring van sport- en rekreasiedienste inbegrepe is, word aan gefragmenteerde 

en ad hoc reelings gekenmerk. Sodanige reelings kan na die vroegste jare van 

ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste in Suid-Afrika terug gevoer 

word. Voor 1956 is daar nie veel aandag aan die ontwikkeling van sport- en 

rekreasiedienste geskenk nie, met die gevolg dat daar weinig sprake van beleid in 

die verband was. Die rede hiervoor is dat sport- en rekreasiedienste teesinnig deur 

plaaslike owerhede voorsien is en waar parke byvoorbeeld ontwikkel is, het dit 

ongekontroleerd plaasgevind sonder dat eenvormige riglyne in die verband gevolg 

is of dat daar vir sodanige ontwikkeling beplan is. Die gevolg was dat beleid op 'n 

ad hoc en gefragmenteerde basis ontwikkel het. 

Beleid vir sport- en rekreasiedienste is na 1956 veral deur die beoefening van die 

praktyk van rasse-afsonderlikheid gekenmerk. Dit het opsigself gefragmenteerde 

reelings vir sport- en rekreasiedienste tot gevolg gehad aangesien verskillende en 

afsonderlike reelings vir elke bevolkingsgroep ten opsigte van die beoefening van 

sport- en rekreasiedienste getref is. Met die verlening van outonomie aan sport op 
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21 Mei 1979 het daar veral in soverre dit sport betref 'n keerpunt in die beleid van 

rasse-afsonderlikheid gekom. Die verlening van outonomie het daarop neergekom 

dat sport met die uitsondering van enkele wette soos die Wet op die Aanwysing 

van Aparte Geriewe, 1953 (Wet no. 49 van 1953) onafhanklik kon funksioneer en 

dat daar geen wetlike teenstand sou wees in soverre dit die gebruik van sport

dienste deur enige persoon of bevolkingsgroep sou wees nie. 

Die implementering van die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1983 (Wet no. 110 van 1983) het tot gevolg gehad dat beleid vir sport- en 

rekreasiedienste 'n nuwe ontwikkelingspatroon aangeneem het. Dit het behels dat 

beleid ooreenkomstig die beleid van eie en algemene sake ontwikkel het. Sport

en rekreasiedienste, wat op die bevordering van tradisies, kulture en gebruike van 

'n spesifieke bevolkingsgroep betrekking het, is as 'n eie saak beskou terwyl sport

en rekreasiedienste wat op alle bevolkingsgroepe betrekking gehad het as algemene 

sake gedefinieer is. Plaaslike regering is as 'n eie saak geklassifiseer en dit het 

daarop neergekom dat daar vir elke bevolkingsgroep afsonderlik vir plaaslike 

owerheidsaangeleenthede soos sport- en rekreasiedienste voorsiening gemaak is. 

Die gevolg was dat 'n verskeidenheid van eie sake wetgewing ge'implementeer is. 

Hierbenewens is al die ander sport- en rekreasiedienste, wat nie as eie sake 

geklassifiseer is nie, as algemene sake geklassifiseer. Die beginsel is ook op die 

provinsiale owerheidsvlak toegepas. Die onderskeid tussen eie en algemene sake 

het nie alleen 'n verskeidenheid wetgewing tot gevolg gehad nie, maar het ook die 

gefragmenteerde ontwikkeling daarvan bevestig wat ook op die plaaslike 

owerheidsvlak weerspieeling gevind het. 

Op die plaaslike owerheidsvlak vind beleid gewoonlik in stadsraadverordeninge 

vergestalting. Kenmerkend van die ontwikkeling van beleid in die bovermelde 

verband is dat stadsrade dikwels ook individuele raadsbesluite, buite die riglyne van 

stadsraadverordeninge, neem wat as beleidsbesluite aanvaar word. Die gevolg is 

dat 'n verskeidenheid van raadsbesluite op 'n ad hoc basis geneem word wat tot 

die gefragmenteerde ontwikkeling van beleid aanleiding gee. Dit blyk ook die geval 

me~ die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te wees. 
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Die ad hoc neem van besluite en die gefragmenteerde ontwikkeling van beleid in 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, wat hoofsaaklik die 

ontwikkeling van beleid van die destydse Stadsraad van Verwoerdburg reflekteer, 

word aan sowel die gebrek aan eenvormige beleid vir sport- en rekreasiedienste as 

die gebrek aan 'n eenvormige missie en doelstellings vir sport- en rekreasiedienste 

toegeskryf. Daar bestaan byvoorbeeld 'n verskeidenheid van ad hoc raadsbesluite 

wat op individuele sport- en rekreasiedienste van toepassing is wat as beleid 

aanvaar is en wat op 'n gefragmenteerde wyse deur die jare ontwikkel het. Uit die 

literatuur wat nagevors is, blyk dit dat daar geen teken van eenvormige beleid vir 

sport- en rekreasiedienste is nie. Daar bestaan wel 'n eenvormige missie en 

doelstellings vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur waarin die 

bevordering van sport- en rekreasiedienste inbegrepe is. Tog blyk sodanige missie 

en doelstellings nie voldoende te wees ten einde die fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste te verhoed nie. Daar bestaan byvoorbeeld reeds 'n afsonderlike 

missie vir die Departement Biblioteek en Kultuur terwyl die kultuurafdeling van die 

Departement ook oor 'n verdere missie en doelstellings beskik. Die situasie 

vererger die fragmentering en versplintering van sport-en rekreasiedienste. 

Weens 'n gebrek aan eenvormige beleid, missie en doelstellings vir sport- en 

rekreasiedienste, het bepaalde probleme uit die situasie ontwikkel. Dit blyk 

byvoorbeeld dat beleidsbesluite op 'n rigiede wyse toegepas word met die gevolg 

dat spesifieke behoeftes aangespreek word. Die destydse Stadsraad van 

Ve~woerdburg het byvoorbeeld hoofsaaklik op finansiele beleidsaspekte soos die 

toestaan van lenings aan spesifieke sportklubs, gekonsentreer. Die gevolg hiervan 

is dat veranderende behoeftes dikwels oor die hoof gesien is wanneer besluite oor 

sport- en rekreasiedienste geneem word. Dit blyk byvoorbeeld dat daar selektief 

op die sport- en rekreasiebehoeftes van die jonger inwoners van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gefokus word terwyl die behoeftes van 
' 

ander groepe in die gemeenskap, soos gestremdes dikwels buite rekening gelaat 

word. Die verkeerde plasing en versplintering van sport- en rekreasiedienste tussen 

verskillende afdelings en departemente van die Substruktuur blyk 'n verdere pro-
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bleem te wees wat nie alleen tot die duplisering van werksaamhede aanleiding gee 

nie, maar ook die ad hoc en gefragmenteerde ontwikkeling van beleid tot gevolg 

het. 

In die nastrewing en uitoefening van die missie van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur behoort daar nie net na die ontwikkeling van beleid 

ondersoek ingestel te word nie. Die invloed van omgewingsfaktore binne die 

eksterne omgewing, soos die grondwetlike veranderinge, behoort ook ondersoek 

te word. Die omgewingsfaktore binne die eksterne omgewing word in die volgende 

hoofstuk ontleed sodat die beleidsmodel vir die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste, wat verderaan ontleed word, vir die 

invloed van sodanige omgewingsfaktore voorsiening kan maak. 
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HOOFSTUK4 

INVLOED VAN DIE EKSTERNE OMGEWING OP DIE DAAR

STELLING VAN BELEID VIR DIE ORGANISERING VAN SPORT

EN REKREASIEDIENSTE VAN DIE SUIDELIKE PRETORIA 

METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 

4. 1 INLEIDING 

Beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur word deur eksterne omgewingsfaktore be"invloed. 

Die oogmerk met die hoofstuk is om die eksterne omgewing, wat dinamies en 

voortdurend aan die verander is, te ontleed. Daar word beoog om te bepaal in 

welke mate eksterne omgewingsfaktore 'n invloed op die daarstelling van beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur het. Dit is oak nodig dat die eksterne omgewing 

ontleed word aangesien omgewingsfaktore, wat uit die eksterne omgewing 

voortspruit, deel van die omgewingsverkenningsfase van die beleidsmodel uitmaak 

en in aanmerking geneem behoort te word wanneer beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste daargestel word. 

Die veranderende eksterne omgewing noodsaak dat die konstitusionele omgewing 

as deel van die eksterne omgewing ten eerste ontleed word. Veranderings wat 

binne die konstitusionele omgewing plaasvind word in die grondwet van 'n staat 

weerspieel. Die destydse Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 

no. 110 van 1983) en die huidige Grand wet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1993 (Wet no. 200 van 1993) het 'n wesentlike invloed op die organisering van 

sport- en rekreasiedienste. Eersgenoemde Wet het byvoorbeeld tot gevolg gehad 

dat sport- en rekreasiedienste op 'n rasgebaseerde grondslag georganiseer word 

terwyl die laasgenoemde Wet die klem na die nie-rassige organisering van sport

en rekreasiedienste verskuif het. Hierdie veranderings het ook 'n invloed op die 
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daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur wat verder ontleed behoort te 

word. 

Die statutere omgewing, wat 'n uitvloeisel van die konstitusionele omgewing is, 

word ten tweede ontleed. Wetgewing, soos parlementere wette maak deel van die 

statutere omgewing uit en dit is nodig dat vasgestel word in welke mate sodanige 

wetgewing 'n invloed op beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

Politieke partye en drukgroepe maak deel uit van die politieke omgewing. Die 

invloed wat sodanige groepe binne die politieke omgewing op die daarstelling van 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste het, word ten derde 

bepaal. Hierna word die ekonomiese omgewing ten vierde ontleed. Dit is veral 

nodig dat bepaal word in welke mate die ekonomiese stelsel binne die ekonomiese 

omgewing rigting aan beleid gee. Dit is eweneens belangrik om binne die 

ekonomiese omgewing kennis te neem van die skaarsheid van finansiele 

hulpbronne. Die beskikbaarheid van hulpbronne sal bepaal in welke mate 

gemeenskapsbehoeftes bevredig kan word en dit behoort weer 'n invloed op die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te he. 

Ten vyfde word die sosiologiese omgewing ontleed sodat bepaal kan word in welke 

mate die samegroepering van mense van verskillende rasse, kulture en so meer 

binne nuwe plaaslike owerhede georden kan word. Daar word beoog om te bepaal 

in welke mate sodanige samevoeging 'n invloed op die daarstelling van beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste het. Dit is veral van belang dat 

mense binne die sosiologiese omgewing so georden behoort te word dat die 

algemene welsyn van die totale gemeenskap bevorder word. Binne die sosiologiese 

omgewing behoort die uitgangspunt te wees dat beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste tot die bevordering van die algemene welsyn van die 

totale gemeenskap aanleiding gee. 

lnvloede wat uit die bovermelde omgewings voortspruit kan as 'n nuttige bran van 

inligting gebruik word wanneer beleid vir die organisering van sport- en rekreasie-
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dienste vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bepaal word. 

Faktore wat uit die bovermelde omgewings voortspruit kan ook van waarde wees 

wanneer 'n beleidsmodel in hoofstuk ses saamgestel word. 

4.2 EKSTERNE OMGEWINGSFAKTORE WAT SPORT- EN REKREASIEDIENSTE 

BEi"NVLOED 

Plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur word 

voortdurend met 'n dinamiese en veranderende eksterne omgewing gekonfronteer 

(kyk par. 1.2 supra). Die veranderende eksterne omgewing noodsaak plaaslike 

owerhede om van sodanige omgewings bewus te raak (Robbins 1993:663; 

Spangenberg 1991 : 1 ) . 

Die bewuswording van veranderings vanuit die eksterne omgewing vereis dat 

plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, ten 

eerste kennis neem van sodanige veranderings. Ten tweede behoort die ver

anderings verwerk te word sodat dit in beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste weerspieel kan word. Die beleidsmodel wat in hoofstuk ses 

beskryf en ontleed word, bied 'n ideate raamwerk waarbinne veranderings verwerk 

en in beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste weerspieel kan word 

(kyk par. 6.5.1.1 (b) infra). 

Ten einde van die veranderings binne die eksterne omgewing kennis te neem en dit 

te verwerk is dit nodig om van die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese 

en sosiologiese omgewings, as deel van die eksterne omgewing, kennis te neem. 

Die omgewings word daarom verder ontleed. 

4.2.1 Konstitusionele omgewing 

Die konstitusionele omgewing word in die grondwet van 'n staat weerspieel en dit 

veronderstel dat daar eers sprake van 'n konstitusionele omgewing kan wees nadat 
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'n staat tot stand gekom het. Die verhoudinge word binne sodanige staat deur 

bepaalde regsreels, wat normaalweg in 'n grondwet vervat is, georden. (Bauer 

1992:33; Rautenbach & Malherbe 1994: 1.) Dit is ten eerste nodig dat enkele 

begrippe wat met die konstitusionele omgewing verband hou omskryf word. Ten 

tweede is dit nodig dat die beginsels, wat die bestaansreg van 'n staat bevestig, 

ge"identifiseer word aangesien sodanige beginsels grootliks sal bepaal in we Ike mate 

die konstitusionele omgewing deur die grondwet van 'n staat georden en georgani

seer word en dit 'n invloed op die daarstelling van beleid het. Met inagneming van 

die bovermelde uiteensetting is dit ten derde nodig dat die veranderings, wat tans 

in die konstitusionele omgewing plaasvind, ontleed word sodat bepaal kan word in 

welke mate sodanige veranderings beleid vir die organisering van sport- en rekre

asiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur be"invloed. 

4.2.1.1 Omskrywing van begrippe 

Die konstitusionele omgewing kan omskryf word as daardie omgewing waarbinne 

die gesag van 'n staat gevestig is en waarbinne bepaalde regsreels geld wat 

normaalweg in die grondwet van 'n staat vervat is. Die regsreels gee tot bepaalde 

verhoudinge en orde binne die staat aanleiding. (Bauer 1992:33; Rautenbach & 

Malherbe 1994: 1; Strong 1972:5.) 

'n Staat kan omskryf word as die resultaat van 'n gemeenskap van mense wat in 

bepaalde assosiasievorme en verhoudinge binne 'n bepaalde geografiese gebied 

teenoor mekaar staan en leef en wat deur regsreels georganiseer en georden word 

(Bauer 1992:33; Strong 1972:5). Van die belangrikste eienskappe van 'n staat is 

dat dit soewerein en onafhanklik is en sodoende in staat gestel word om wet en 

orde binne die gemeenskap te handhaaf (Adlem & Du Pisanie 1982:3; Bauer 

19~2:34). 

'n Grondwet is 'n wet waarin die belangrikste regsreels vervat is wat nodig is om 

die bevoegdheid en gesag van die staat, regte van die gemeenskap en die verhou-
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dinge tussen die staat en die gemeenskap te reel (Rautenbach & Malherbe 1994: 1; 

Strong 1972: 10). 

Daar is reeds vermeld dat die konstitusionele omgewing deur die bestaan van 'n 

staat en bepaalde regs reels binne sodanige staat bepaal word. Dit is dus nodig dat 

die beginsels wat die bestaansreg van 'n staat bevestig, ondersoek word sodat 'n 

teoretiese raamwerk geskep kan word waarbinne die invloed van die konstitusio

nele omgewing, in soverre dit beleid vir die organisering van sport- en rekre

asiedienste betref, ontleed kan word. 

4.2.1.2 Beginsels wat die bestaansreg van 'n staat bevestig 

Reeds sedert die vroegste jare van die staatsgedagte is beginsels ge'identifiseer 

waaraan 'n staat gekenmerk is. Hierdie beginsels het nie net 'n invloed op die 

ontwikkeling van die moderne staat gehad nie, maar het ook die ontwikkeling van 

die konstitusionele omgewing en verhoudinge wat uit sodanige omgewing voort

spruit, be'invloed. 

Gedurende die ontwikkeling van die Griekse stadstate het Aristotle, 'n Griekse 

filosoof, byvoorbeeld klem gele op die beginsel van demokrasie en dat die totale 

gemeenskap die reg behoort te he om te vergader en oor hul eie lot besluite te 

ne~m. Hiermee saam is die beginsel van geografiese afbakening ontwikkel en het 

Aristotle klem daarop gele dat 'n staat groat genoeg behoort te wees ten einde 

ekonomies lewensvatbaar te wees. (Strong 1972: 14.) 

Die Griekse stadstate was die kern waarom die totale gemeenskapslewe van die 

Grieke gedraai het. Aristotle en Plato het byvoorbeeld beklemtoon dat die staat die 

kern van die "goeie lewe" was en dat die staat dus bestaan het om die lewe 

"goed" te maak. Volgens bovermelde filosowe was die "goeie lewe" slegs 

verseker wanneer die gemeenskap regsreels, wat in 'n grondwet vervat is, nakom 

en gehoorsaam. (Strong 1972: 14, 15.) Die grondwet het dus die verhoudinge 

tussen die staat en die gemeenskap gereel en voortspruitend daaruit is die 

raamwerk vir die konstitusionele omgewing geskep. 
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Tydens die ontwikkeling van die Romeinse state is beginsels ontwikkel wat tans 

nog 'n invloed op moderne state en die konstitusionele omgewing het. Sodanige 

beginsels was in die grondwet vervat. Dit is egter opvallend dat die grondwet van 

die Romeinse tydperk nie in een enkele dokument vervat was nie, maar eerder in 

'n kombinasie van notas, gebruike, presedente en losstaande wette was. (Strong 

1972: 16.) Van belang is dat die grondwet die kern was waarom verhoudinge 

tussen die staat en die gemeenskap ontwikkel het. Beginsels, wat in die Romeinse 

tydperk ontwikkel het en wat in die grondwet vervat was, was die beginsel van 

politieke eenheid, orde binne die gemeenskap en die soewereiniteit van die keiser. 

Daar is geglo dat die keiser die soewereine heerser was maar dat hy sy gesag en 

bevoegdhede om te heers van die gemeenskap gekry het. Sodanige beginsels, wat 

in die grondwet vervat was, het die basis van die staat en die konstitusionele 

omgewing van daardie tyd geskep en het in der waarheid die verhoudinge tussen 

die staat en die gemeenskap gereel. (Strong 1972: 19.) 

In aansluiting tot die bovermelde ontleding van die vroeere ontwikkeling van die 

staatsgedagte, wat die bestaansreg van die moderne staat en verhoudinge binne 

sodanige staat bevestig, het Bauer (1992:33,34) die volgende beginsels ge'identi

fiseer: 

Teenwoordigheid van 'n oppergesag. Dit behels dat daar een of ander vorm 

van erkende gesag behoort te wees wat oar 'n ge'identifiseerde geografiese 

gebied beheer kan uitoefen en waarvolgens besluite geneem, toegepas en 

afgedwing kan word. In Suid-Afrika was die oppergesag tradisioneel in die 

Parlement gevestig, maar met die implementering van die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) het die fokus 

verskuif en is die oppergesag in die Grondwet gevestig. Alie ander 

owerheidsinstellings soos die Parlement is dus ondergeskik aan die bepalings 

van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no.200 van 

1993). Die bovermelde Grand wet bepaal en omskryf die gesag en 

bevoegdhede van owerheidsinstellings en bepaal wat die verhouding tussen 
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die gemeenskap en die owerheidsinstellings sal wees. (Rautenbach & 

Malherbe 1994:1,3.) 'n Grondwet bepaal in der waarheid die konsti

tusionele omgewing waarbinne 'n staat bestaan en die verhoudinge wat uit 

sodanige omgewing ontwikkel ten einde orde in die gemeenskap te bewerk

stellig. 

Soewereiniteitsbeginsel. Die beginsel hou verband met die eerste beginsel. 

Die teenwoordigheid van 'n oppergesag is van geen waarde indien sodanige 

oppergesag nie die nodige gesag en verantwoordelikheid het om byvoorbeeld 

beheer oor beleid uit te oefen nie. Die toepassing van die soewereini

teitsbeginsel behoort egter met verantwoordelikheid gepaard te gaan. Dit 

behels onder andere dat die wit en wense van die gemeenskap altyd in 

aanmerking geneem behoort te word wanneer beleid bepaal word. (Bauer 

1992:34; Strong 1972:6.) 

Geografiese afbakening. Daar kan eers sprake van die bestaan van 'n staat 

wees nadat 'n gebied gedefinieer en geografies afgebaken is. Binne 

sodanige gebied behoort permanente inwoners te wees en sodanige staat 

behoort onafhanklik te kan funksioneer. (Bauer 1992:33,34; Brierly 

1963: 137; Strong 1972:6.) 

lnstitusionele beginsel. Enige staat behoort oor instellings te beskik wat die 

werksaamhede van die staat organiseer, orden en uitvoer. Die institusionele 

beginsel is daarom belangrik want dit suggereer die daarstelling en bestaan 

van instellings op die sentrale, provinsiale en plaaslike owerheidsvlakke wat 

die werksaamhede van die staat uitvoer en die verhoudinge tussen sodanige 

instellings binne die konstitusionele omgewing bepaal. Die algemene welsyn 

van die gemeenskap word sodoende bevorder. (Rautenbach & Malherbe 

1994: 1; Strong 1972: 1, 7.) Aangesien die oppergesag in die Grondwet van 

die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) gevestig is, 

word die bevoegdhede en gesag van owerheidsinstellings, soos plaaslike 

owerhede, in die bovermelde Wet uiteengesit (Rautenbach & Malherbe 

1994: 1 ). 
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Wanneer die beginsels wat die bestaansreg van die moderne staat bevestig ontleed 

word blyk dit dat beginsels, wat tot die ontwikkeling van die Griekse en Romeinse 

state aanleiding gegee het, die filosofiese basis vir die ontwikkeling van die 

moderne staat geskep het (Strong 1972:20). Hieruit kan die afleiding gemaak word 

dat beginsels, wat deur die Grieke en Romeine ontwikkel is, in der waarheid die 

basis vir die konstitusionele omgewing waarbinne moderne state funksioneer, 

geskep het. 

Die bovermelde teoretiese uiteensetting oor die ontwikkeling van die staat, 

beginsels wat die bestaansreg van 'n staat bevestig en die verband wat tussen 'n 

staat, grondwet en die konstitusionele omgewing bestaan, skep 'n teoretiese 

raamwerk waarbinne die konstitusionele omgewing en die invloed daarvan op 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur ontleed kan word. Die aangeleentheid word ver

volgens ontleed. 

4.2.1.3 lnvloed van die konstitusionele omgewing op beleid vir die organi

sering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur 

Die konstitusionele omgewing word, soos reeds vermeld, deur die grondwet van 

'n staat bepaal. 'n Grondwet reel nie alleen die verhoudinge tussen owerheids

instellings nie maar bepaal ook watter owerheidsinstellings vir 'n staat ingestel 

behoort te word en die bevoegdhede en gesag wat aan sodanige instellings 

toegestaan behoort te word (Hanekom, Rowland & Bain 1987:92). Die destydse 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983) het 

byvoorbeeld 'n uniale karakter weerspieel wat beteken het dat bevoegdhede en 

gesag op so 'n wyse tussen die sentrale, provinsiale en plaaslike owerheidsvlakke 

verdeel is, dat die soewereine wetgewende gesag van die staat by die sentrale 

owerheid (Parlement en Staatspresident) berus het (Hattingh 1986: 143, 144). 

Die bovermelde Grondwet het, ingevolge artikel 14 en 15, vir eie en algemene sake 

van elke bevolkingsgroep voorsiening gemaak (Odendaal 1992:37; Suid-Afrika 
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1983:Artikel 14, 15). Vanuit 'n beleidsoogpunt beskou het die onderskeid tussen 

eie en algemene sake 'n betekenisvolle invloed op die organisatoriese strukturering 

van plaaslike owerhede gehad. Plaaslike owerhede is byvoorbeeld as 'n eie saak 

geklassifiseer wat in effek daarop neergekom het dat daar vir elke bevolkingsgroep 

afsbnderlike plaaslike owerhede met afsonderlike beleid en organisatoriese strukture 

voorsiening gemaak is (kyk par. 3.2.3.1, 3.2.3.1 (a) & 3.2.3.1 (b) supra). Die 

gevolg hiervan was dat sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur op 'n rasgebaseerde grondslag georganiseer is en dat 

fragmentering ten opsigte van die organisering van sport- en rekreasiedienste 

plaasgevind het. (Suid-Afrika 1983:Artikel 14, 15.) 

Die soewereine wetgewende gesag van die staat, ingevolge die voormalige Grondwet 

van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983), het by die sentrale 

owerheid (Parlement en Staatspresident) berus. Die feit dat plaaslike owerhede nie 

net in 'n ondergeskikte posisie teenoor die sentrale owerheid gestaan het nie, maar 

ook op 'n rasgebaseerde grondslag ingestel was, het die outonomie van plaaslike 

owerhede beperk (Hattingh 1986:47). Die beperkte outonomie waaroor die destydse 

Stadsraad van Verwoerdburg beskik het, het byvoorbeeld die organisering van sport

en rekreasiedienste be'invloed. Die Stadsraad kon byvoorbeeld vanwee die onderskeid 

tussen eie en algemene. sake en vanwee afsonderlike beleid, nie op 'n 

deelgenootskapsbasis sport- en rekreasiedienste met ander plaaslike owerhede van 
'· 

ander bevolkingsgroepe deel of organiseer nie. Dit het tot gevolg gehad dat beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste eweneens op 'n afsonderlike en 

rasgebaseerde grondslag bepaal is. Bovermelde situasie het weer die fragmentering 

en duplisering van sport- en rekreasiedienste, soos dit tans in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur ondervind word, bevorder (Scholtz 1985:121). 

Die. herdefiniering van plaaslike regering, as 'n algemene saak op 1 April 1993 en 

die implementering van die nuwe Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1993 (Wet no. 200 van 1993), het 'n betekenisvolle invloed op die organisering 
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vari sport- en rekreasiedienste en die d~arstelling van beleid van plaaslike owerhede 

gehad. Dit was ook die geval by die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur (Suid-Afrika 1993(a):Artikel 174). Waardie soewereine wetgewende 

gesag voorheen in die Parlement en Staatspresident gevestig was is dit nou, soos 

reeds vermeld, behoudens die bepalings van die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993), in die Grondwet gevestig (Rautenbach 

& Malherbe 1994:3,6). 

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) 

maak byvoorbeeld vir fundamentele regte van die gemeenskap voorsiening. Dit 

behels onder andere dat elke lid van die gemeenskap die reg tot gelykheid en 

gelyke behandeling het en dat daar byvoorbeeld nie teen rasse en kultuurgroepe 

gediskrimineer mag word nie. Dit impliseer opsigself dat beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste nie gefragmenteerd behoort te wees nie, maar dat 

daar eerder na eenvormige beleidsreelings gestreef behoort te word. Dit behoort 

op alle rasse betrekking te he en nie noodwendig op 'n bepaalde ras nie. Dit blyk 

in der waarheid dat die fundamentele regte waarvoor daar in die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) voorsiening gemaak 

word, die ideale klimaat vir meer eenvormige optrede skep. Hiermee saam het elke 

persoon die reg om vrylik 'n keuse ten opsigte van 'n woonplek uit te oefen. (Suid

Afrika 1993(a):Artikel 8, 19.) Dit impliseer ten eerste dat beleid vir sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, wat tans 

gefragmenteerd en gebrekkig is en wat die nal'atingskap van die voormalige 

grondwetlike beginsel van blanke eie sake is, sodanig gewysig behoort te word dat 

dit nie in botsing met die fundamentele regte van die gemeenskap is nie. 

Ten tweede noodsaak die voortdurend veranderende konstitusionele omgewing dat 

beleidbepalers van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur innoverend 

en pro-aktief optree. In die gees van die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) behoort daar soveel te meer na eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste gestreef te word. Dit 

behels dat eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste in 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur daargestel en ge'implementeer 
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behoort te word. Sodanige beleid behoort nie in stryd met die bepalings van die 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) te 

wees nie en behoort dit die gemeenskapswaardes van die totale gemeenskap van 

die Substruktuur te weerspieel. Sodanige beleid kan aan die hand van riglyne, wat 

in die beleidsmodel uiteengesit word, daargestel word (kyk par.6.5 infra). Op die 

wyse kan beleid daargestel word, wat doelgerigte dienslewering aan die totale 

gemeenskap van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bevorder. 

Uit die voorafgaande ontleding blyk dit dat veranderings binne die konstitusionele 

om~ewing 'n invloed op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste het. Sodanige veranderings word ook in die statutere 

omgewing weerspieel en behoort van nader ontleed te word. 

4.2.2 Statutere omgewing 

Soos reeds hierbo vermeld word die konstitusionele omgewing in die grondwet van 

'n staat weerspieel (kyk par. 4.2.1 supra). Hieruit volg dit dat die statutere 

omgewing, as uitvloeisel van die konstitusionele omgewing, ook deur die grondwet 

van 'n staat be'invloed word. Om die rede is dit ten eerste nodig om 'n 

omskrywing van die begrip statutere omgewing aan te bied waarna die grond

wetlike beginsels, wat die statutere omgewing be'invloed, ten tweede ontleed 

word. Sodanige ontleding kan 'n teoretiese raamwerk skep wanneer daar ten 

derde bepaal word in welke mate huidige veranderings binne die statutere 

omgewing 'n invloed op beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

4.2.2.1 Omskrywing van begrippe 

Die statutere omgewing kan omskryf word as daardie omgewing wat deur 

wetgewing soos parlementere wette, provinsiale ordonnansies of munisipale 

verordeninge bepaal word en as raamwerk vir die organisering van owerheids-
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dienste, wat onder andere sport en rekreasie behels, dien (Adlem & Du Pisanie 

1982:39, 102). Die statutere omgewing is soos gemeld in werklikheid 'n uitvloeisel 

van die konstitusionele omgewing en word vervolgens van nader ontleed. 

4.2.2.2 Grondwetlike beginsels wat die statutere omgewing be'invloed 

Die statutere omgewing word ten eerste deur die bestaan van 'n oppergesag 

be'invloed. Dit is veral belangrik dat daar vasgestel word waar die oppergesag 

gevestig is, aangesien dit weer bepaal waar die soewereine wetgewende gesag 

gevestig is. Tradisioneel gesproke was die oppergesag ingevolge die destydse 

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet no. 110 van 1983) in die 

wetgewende gesag gevestig, wat beteken het dat die soewereine wetgewende 

gesag by die Parlement en Staatspresident berus het. (Hattingh 1986: 133.) 

lngevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 

1993) berus die oppergesag soos gemeld by die Grondwet (Suid-Afrika 1993(a): 

Artikel 4, 37). Ander wette (parlementer, provinsiaal en munisipaal) is dus 

ondergeskik aan die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 

200 van 1993) en mag nie in stryd met die Grondwet wees nie (Rautenbach & 

Malherbe 1994: 1,3,6). Met inagneming van die voorafgaande uiteensetting, kan 

die afleiding gemaak word dat die konstitusionele omgewing inderwaarheid die aard 

van die statutere omgewing bepaal, omdat alle wette ondergeskik aan die Grond

wet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) is en nie in 

stryd met die bovermelde Wet mag wees nie (Suid-Afrika 1993(a):Artikel 4(1 )). 

Benewens die bovermelde grondwetlike beginsel, word die statutere omgewing ten 

tweede deur die beginsel van die eerbiediging van gemeenskapswaardes, wat 

eweneens in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 

van 1993) weerspieel word, beTnvloed. Gemeenskapswaardes word in die 

bovermelde Grondwet uiteengesit en bepaal die verhoudinge wat tussen die staat 

en die gemeenskap ontwikkel. (Rautenbach & Malherbe 1994: 1,8; Strong 1972: 1.) 

Gemeenskapswaardes word normaalweg in 'n handves van menseregte uiteengesit 

en is bindend op alle owerheidsinstellings wat wetgewing inisieer en uitvoer. Die 
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Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) maak 

spesifiek vir 'n hoofstuk, wat oor die fundamentele regte van die gemeenskap 

handel, voorsiening. Fundamentele regte, wat onder andere oor die reg tot 

gelykheid, gelyke behandeling en die uitskakeling van diskriminasie van rasse en 

kultuurgroepe handel, neem in der waarheid die plek van 'n handves van 

menseregte in. Per implikasie is bovermelde fundamentele regte ook bindend en 

afdwingbaar op alle owerheidsinstellings, soos plaaslike owerhede, wat wetgewing 

inisieer en uitvoer. (Rautenbach & Malherbe 1994:8; Suid-Afrika 1993(a): Artikel 

7-35.) Soos vermeld word die statutere omgewing deur wetgewing, soos 

parlementere wette, be'invloed wat ook 'n invloed op die bepaling van beleid op die 

plaaslike owerheidsvlak het. Met inagneming van die voorafgaande behoort die 

invloed van die statutere omgewing ten opsigte van die bepaling van beleid van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur hieronder verder ontleed te word. 

4.2".2.3 lnvloed van die statutere omgewing op beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur 

Die verband tussen die konstitusionele omgewing en die statutere omgewing word, 

soos reeds vermeld, in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet 

no. 200 van 1993) weerspieel. Die Wet maak byvoorbeeld vir die instelling van 

nuwe plaaslike owerhede met nu we organisatoriese strukture voorsiening wat weer 

in gewone wetgewing soos parlementere wette, provinsiale ordonnansies en 

munisipale verordeninge beslag vind. (Suid-Afrika 1993(a):Artikel 174.) 

As direkte uitvloeisel van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 

(Wet no. 200 van 1993) en in die gees van die huidige konstitusionele verande

rings wat plaasvind, is die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet no. 209 

van 1993) ge'implementeer. Bovermelde Wet hou, in soverre dit die herstruktu

rering van plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur betref, verreikende implikasies vir die organisering van plaaslike 

owerhede in (Suid-Afrika 1993(b): Artikel 7). Die Wet het eweneens 'n invloed op 
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die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedien·ste van 

die Suidelike Pretoria Metrapolitaanse Substruktuur. 

Die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet no. 209 van 1993) maak 

byvoorbeeld vir die organisatoriese herstrukturering van plaaslike owerhede 

voorsiening. lngevolge die Wet word die installing van nuwe nie-rassige plaaslike 

owerhede gereel. Die nuwe plaaslike owerhede staan as oorgangsrade bekend en 

word in oorgangsrade vir metropolitaanse en oorgangsrade vir nie-metrapolitaanse 

gebiede verdeel. (Suid-Afrika 1993(b):Artikel 7.) In beginsel betaken dit dat alle 

bestaande plaaslike owerhede wat nag ooreenkomstig die beginsel van rasgebaseerde 

plaaslike owerhede funksioneer, aan organisatoriese herstrukturering en verandering 

blootgestel word (Suid-Afrika 1993(b):Artikel 5). Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur het tradisioneel, ingevolge die voormalige beginsel van 

eie en algemene sake, as 'n blanke eie sake plaaslike owerheid ontwikkel (Suid-Afrika 

1983:Artike1 14). Die implikasie hiervan is dat die Substruktuur, vanwee die 

veranderings wat in die statutere omgewing plaasgevind het, ook ingevolge die 

Oorgangswet op Plaaslike Regering 1993, (Wet no. 209 van 1993) aan 

herstrukturering en verandering blootgestel is, wat noodwendig weer 'n invloed op 

die organisering van sport- en rekreasiedienste het. Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur is inderwaarheid reeds as 'n substruktuur, deel van die 

Grater Pretoria Metrapolitaanse Oorgangsraad (Uys 1994: 1). 

As deel van die bovermelde Oorgangsraad word die Suidelike Pretoria Metropoli

taanse Substruktuur oak deur die konstitusionele beginsels, binne die statutere 

omgewing, be'invloed. In soverre dit beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste bet ref, mag geen be le id in botsing met die bepalings van die 

Grandwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993.) wees 

nie (Rautenbach & Malherbe 1994:3). Beleid wat derhalwe eksklusief op 'n 

geselekteerde gedeelte van die gemeenskap van toepassing was, is gevolglik in die 

gees van die nuwe grondwetlike beginsels, aan wysiging of vervanging onder

worpe. Beleid behoort vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metrapolitaanse Substruktuur, as deel van die Grater Pretoria 
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Metropolitaanse Oorgangsraad, ook op die gemeenskapswaardes van die totale 

gemeenskap gefokus te wees. Gemeenskapswaardes soos die reg tot gelykheid 

en die reg tot gelyke behandeling impliseer byvoorbeeld dat beleid vir die 

organisering van sport- rekreasiedienste vir die waardes en behoeftes van 

verskillende groepe binne die gemeenskap voorsiening behoort te maak. Dit sluit 

onder andere die waardes van gestremdes, kultuurgroepe en die waardes van alle 

rassegroepe in. {Suid-Afrika 1993{a):Artikel 8.) 'n Beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste sal gevolglik so bepaal moet word dat dit aan die sport

en rekreasiebehoeftes van die totale gemeenskap, en nie net die van die blankes, 

voldoen nie {Van Biljon 1994). Die gebrekkige en gefragmenteerde aard van be le id 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur skep 'n ideale klimaat waarbinne bestaande beleid 

in heroorweging geneem kan word {kyk par. 3.3.2 supra) en waarbinne die 

veranderings wat tans in die statutere omgewing plaasvind in aanmerking geneem 

kan word. Die statutere omgewing bied 'n vertrekpunt vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste en uitdagings aan die beleidbepalers van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur om beleid te bepaal wat die gekoordineerde 

dienslewering van die totale gemeenskap van die Substruktuur sal verseker en 

bevorder. 

Opsommend kan dit gestel word dat die grondwetlike beginsels, te wete die 

oppergesag van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 {Wet no. 

200 van 1993) en die erkenning van gemeenskapswaardes 'n wesentlike invloed 

op sowel die statutere omgewing as beleid, wat uit sodanige omgewing voort

spruit, het. Van beleidbepalers van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur word verwag om in beleid erkenning aan sodanige beginsels te 

verleen. Die beleidsmodel wat in hoofstuk ses uiteengesit word, bied 'n ideale 

raamwerk waarbinne sodanige beginsels weerspieel word en kan as riglyn deur 

beleidbepalers gebruik word wanneer 'n beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bepaal 

word. 
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Net soos die statutere omgewing 'n wesentlike invloed op beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste kan he, be'invloed die politieke 

omgewing oak die bepaling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste. Die invloed wat die politieke omgewing in die bovermelde 

verband uitoefen, word vervolgens ontleed. 

4.2.3 Politieke omgewing 

Rolspelers soos politieke partye en belangegroepe vorm in die reel die belangrikste 

komponente van die politieke omgewing (Odendaal 1992:43). Binne die konteks 

van die politieke omgewing verteenwoordig politieke partye en belangegroepe die 

waardes en behoeftes van spesifieke groepe in die gemeenskap. Dit is die 

verantwoordelikheid van politieke partye en belangegroepe om op hoogte v~n die 

waardes en behoeftes van sodanige groepe te bly en so ver as moontlik die 

behoeftes te bevredig en die waardes te erken. (Adlem & Du Pisanie 1982:46,47.) 

Die invloed wat politieke partye en belangegroepe vanuit die politieke omgewing 

op plaaslike owerhede het en ook in die toekoms gaan he, word telkens 

beklemtoon. Cloete (1993:33) meld byvoorbeeld dat politieke partye in 'n 

toenemende mate belangstelling in die werksaamhede van plaaslike owerhede 

begin toon het omdat plaaslike owerhede as deel van die politieke bedeling van die 

staat beskou word. Craythorne (1991 :2) meld dat plaaslike owerhede verpolitiseer 

het en dat die verpolitisering van plaaslike owerhede eerder sal toeneem as afneem. 

Die rede hiervoor kan volgens Craythorne (1991 :2) gevind word in die agterstande 

en behoeftes wat tans in bepaalde plaaslike owerhede ten opsigte van die 

voorsiening van infrastruktuur en ander dienste, soos sport en rekreasie, ondervind 

word. 

Met inagneming van die bovermelde uiteensetting is dit ten eerste nodig dat 

basiese begrippe wat met die politieke omgewing verband hou omskryf word. 

Daarna word 'n teoretiese perspektief ten opsigte van die invloed van politieke 

partye ten tweede aangebied waarna die invloed van belangegroepe ten derde ont-
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leed word. Die invloed wat politieke partye en belangegroepe, binne die politieke 

omgewing op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het, word 

ten vierde ontleed. 

4.2.3.1 Omskrywing van begrippe 

Die politieke omgewing kan omskryf word as daardie omgewing waarbinne geeste

like en materiele waardes binne die gemeenskap gesaghebbend deur 'n persoon 

(politikus) of groep (belangegroep), wat met die nodige gesag beklee is, toegeken 

word (Adlem & Du Pisanie 1982:103; Hanekom 1991:20). 

Politieke partye kan omskryf word as bepaalde soorte belangegroepe wat die 

samevoeging van bepaalde gemeenskaplike belange en waardes in 'n beleids

program inisieer en daarna streef om deur middel van verkiesings politieke mag te 

verkry (Adlem & Du Pisanie 1982:80). 

'n Belangegroep kan omskryf word as 'n groep manse wat, vanwee gemeenskap

like belange en waardes, in 'n groep saamgesnoer word ten einde 'n gemeenskap

like doel te bereik (Adlem & Du Pisanie 1982:78). 

4.2.3.2 lnvloed van politieke partye 

Politieke partye speel 'n toenemend belangrike rol binne die politieke omgewing. 

Dit kan daaraan toegeskryf word dat al hoe meer druk op plaaslike owerhede 

geplaas word om aan die verwagtinge en behoeftes van die gemeenskap te 

voldoen. Die invloed wat politieke partye op die bevrediging van gemeenskaps

waardes het, word deur die betrokke politieke partye, hulle gesindhede en 

ingesteldheid ten opsigte van die gemeenskap en die politieke proses be'invloed. 

Politieke partye behoort byvoorbeeld 'n onderskeid te maak tussen 'n verkiesings;. 

oorwinning en die deurlopende voorsiening van noodsaaklike dienste aan die 
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gemeenskap. Noodsaaklike dienste behoort aan die totale gemeenskap voorsien 

te word en nie net aan 'n geselekteerde groep binne die gemeenskap nie. Lede van 

politieke partye wat as raadslede verkies word, het gevolglik na afloop van die 

verkiesing nog steeds die verantwoordelikheid om na die behoeftes en belange van 

die gemeenskap om te sien. (Craythorne 1993:81.) 

Deelname aan die politieke proses en die positiewe ingesteldheid en gesindheid van 

raadslede kweek ten eerste op die plaaslike owerheidsvlak 'n belangstelling by 

raadslede ten opsigte van plaaslike owerheidsaangeleenthede en bring raadslede 

ten tweede meer in voeling met die gemeenskap en hulle behoeftes. Raadslede is 

vanwee hulle noue betrokkenheid by die gemeenskap se behoeftes, in 'n ideale 

posisie om insette tydens die bepaling van beleid te lewer. Sodoende kan 

toegesien word dat die ge'identifiseerde behoeftes aangespreek word. Deelname 

aan die politieke proses bevorder ten derde ook die demokratiese proses en stel 

kiesers in staat om die kandidate te kies wat die beste na hulle belange sal omsien. 

Die politieke proses maak dit ten vierde ook moontlik dat verkose raadslede tot 

verantwoording geroep kan word wanneer daar nie aan die verwagtings van die 

gemeenskap, in terme van die voorsiening van dienste soos sport en rekreasie, 

voldoen word nie. (Adlem & Du Pisanie 1982: 81; Craythorne 1993:80.) 

Benewens die invloed wat politieke partye binne die politieke omgewing op 

beleidbepaling het, kan belangegroepe ook 'n invloed in die verband uitoefen. 

Sodanige invloed behoort verder ontleed te word. 

4.2.3.3 lnvloed van belangegroepe 

Belangegroepe soos die civic organisasies speel in 'n toenemende mate 'n 

belangrike rol binne die politieke omgewing. Belangegroepe poog binne plaaslike 

owerheidsverband om die behoeftes van veral agtergeblewe gemeenskappe te 

be~redig en om dienslewering aan sodanige gemeenskappe te verbeter. (Reddy 

1993:47.) 
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Civic organisasies streef bepaalde doelwitte binne die politieke omgewing na ten 

einde die belange van die gemeenskap te bevorder. Volgens Reddy ( 1993:46) 

behels die doelwitte van civics as belangegroep, ten eerste om die sosiale, 

ekonomiese en politieke welsyn van die gemeenskap in 'n spesifieke gebied te 

bevorder. Ten tweede is dit ook civics se doel om die lewensgehalte van 

agtergeblewe gemeenskappe te verbeter en om ten derde onder andere die hoe 

dienstegelde, onvoldoende behuising, swak water- en elektrisiteitsvoorsiening met 

die betrokke plaaslike owerheid te onderhandel. Ten vierde is dit die doelwit van 

civics om gemeenskappe te help om deur middel van gemeenskapsprojekte, soos 

die bou van sport- en rekreasiesentrums, die lewensgehalte van die gemeenskap 

te ~erhoog. 

Uit die voorafgaande ontleding van die civics as belangegroep, blyk dit dat 

sodanige belangegroep, net soos politieke partye, 'n belangrike invloed ten opsigte 

van die identifisering en bepaling van gemeenskapsbehoeftes uitoefen. Tydens die 

daarstelling van 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste behoort die doelwitte van belangegroeppe soos, civic organisasies, in 

aanmerking geneem te word. Die is nodig aangesien die doelwitte van sodanige 

belangegroeppe 'n weerspieeling van die gemeenskapswaardes van 'n bepaalde 

groep in die gemeenskap is en as sodanig die waarde van beleid kan verhoog. 

Die bovermelde ontleding oor die invloed van politieke partye en belangegroepe 

skep 'n teoretiese vertrekpunt vir die volgende rubriek. Die rubriek handel oor die 

invloed wat die politieke omgewing op die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur het. 

4.2.3.4 lnvloed van die politieke omgewing op die daarstelling van beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Uit die voorafgaande uiteensetting blyk dit dat politieke partye en belangegroepe 

'n toenemend belangrike rol speel in soverre dit die bevrediging van gemeenskaps-
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behoeftes soos die behoefte aan sport- en rekreasiedienste en die erkenning van 

gemeenskapswaardes betref. Hieruit volg dit dat sodanige groepe ook 'n invloed 

op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van 

die-Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur behoort te he. Verskeie redes 

word hiervoor aangevoer. 

Die African National Congress verteenwoordig ten eerste as meerderheidsparty 'n 

groot groep mense wat arm is en wat op die plaaslike owerheidsvlak 'n behoefte 

aan die voorsiening van munisipale dienste soos sport en rekreasie het. Om aan 

die behoeftes van die groep mense erkenning te gee het die African National 

Congress as beleid aanvaar dat munisipale dienste op 'n bekostigbare en nie-rassige 

grondslag deur plaaslike owerhede aan die arm en agtergeblewe gemeenskappe 

voorsien behoort te word (Craythorne 1991:6,7). Waar die organisering van sport

en rekreasiedienste voorheen op 'n rasgebaseerde grondslag plaasgevind het, 

verskuif die klem nou op aandrang van die African National Congress, na die 

integrering van sport- en rekreasiedienste. Die voorafgaande behels dat die klem 

variaf die eksklusiewe voorsiening van sport- en rekreasiedienste aan 'n bepaalde 

bevolkingsgroep, byvoorbeeld die blanke gemeenskap van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, na die ge"integreerde voorsiening van sport- en 

rekreasiedienste van alle bevolkingsgroepe verskuif (Van Biljon 1994). 

Teoreties blyk dit dat politieke partye, soos die African National Congress, in 

voeling met die werklike behoeftes en waardes van die gemeenskap behoort wees. 

Politieke partye kan dus 'n belangrike bron van inligting voorsien wanneer beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel word. (Craythorne 

1993: 80,81.) Met inagneming van die African National Congress se beleid, oar 

die voorsiening van munisipale dienste, behoort die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

saam te stel waarin die ideaal van bekostigbare en nie-rassige sport- en rekreasie

dienste weerspieel word (Craythorne 1991: 6, 7). Dit impliseer dat die bestaande 

gefragmenteerde en gebrekkige beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur hersien behoort te 
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word. Daar kan dan 'n beleid in die verband bepaal word waarin al die waardes en 

behoeftes van die totale gemeenskap weerspieel word. Sodanige beleid behoort 

ook riglyne te bevat soos waar sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, binne die Groter Pretoria Metropolitaanse Oorgangs

raad inpas en wie vir die organisering van sport- en rekreasiedienste binne die 

Substruktuur verantwoordelik is. Bovermelde riglyne is onontbeerlik en kan as 'n 

belangrike inligtingsbron dien ten einde die koordinering en organisering van sport

en rekreasiedienste tussen die Substruktuur en ander plaaslike owerhede, wat deel 

van die Groter Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad uitmaak, te bewerkstellig. 

In samehang met bepaalde politieke partye se invloed op die daarstelling van beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste, behoort civic organisasies ten 

tweede. ook 'n invloed op beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te he. Civic organisasies 

word teoreties as die moniteerders van die agtergeblewe gemeenskappe beskou, 

wat die gemeenskap se belange en behoeftes op die plaaslike owerheidsvlak 

identifiseer (Craythorne 1991 :7). Dit is civic organisasies se funksie om die 

behoeftes van die agtergeblewe gemeenskappe te koordineer en die behoeftes van 

die gemeenskappe aan die betrokke plaaslike owerhede bekend te maak. Behoeftes, 

wat uit die agtergeblewe gemeenskappe voortspruit, het dikwels op die voorsiening 

van sport-en rekreasiedienste betrekking. Om die behoeftes te identifiseer het 

civic organisasies volgens Letsie (1994) spesifieke afdelings wat uitsluitlik met die 

identifisering van sport- en rekreasiebehoeftes gemoeid is en wat sodanige 

behoeftes aan die betrokke plaaslike owerhede bekend maak. Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur vorm, soos vermeld, reeds deel van die Groter 

Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad waarby verskeie agtergeblewe gemeen

skappe soos Mamelodi en Eersterus ingesluit is. Dit impliseer dat die Substruktuur 

noodwendig deur die gemeenskappe se behoeftes be'invloed sal word, byvoorbeeld 

toenemende druk van civics om aandag aan sport- en rekreasiedienste te gee en 

beleid in die verband te bepaal. Die beleid behoort ook al die potensiele behoeftes 

van die totale gemeenskap in aanmerking te neem. Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur kan sodoende van sy kant af voorbereid wees om die 

toenemende en groeiende behoefte aan sport- en rekreasiedienste, doeltreffend en 

effektief te organiseer en te koordineer. 
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Die druk wat op stadsrade, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Sub

struktuur, geplaas word om die behoefte van gemeenskappe aan goedkoper en 

meer sport- en rekreasiedienste te bevredig, vereis onder andere dat sport- en 

rekreasiedienste doeltreffend en effektief aan die hand van 'n beleid georganiseer 

word. Die skaarsheid van veral finansiele hulpbronne stel al hoe meer eise aan die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur om, met beperkte hulpbronne, nog 

steeds aan die groeiende behoeftes van gemeenskappe te voorsien en die algemene 

welsyn van gemeenskappe na te street. Veranderings, wat vanuit die ekonomiese 

omgewing teweeg gebring word, stel verdere eise aan stadsrade om die algemene 

welsyn van gemeenskappe te bevorder en om beleid in die verband te bepaal. Die 

aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

4.2.4 Ekonomiese omgewing 

Die bevordering van die algemene welsyn van die gemeenskap word as die primere 

funksie van 'n plaaslike owerheid beskou (Adlem & Du Pisanie 1982:34). Een 

manier waarop die algemene welsyn van die gemeenskap bevorder kan word, is om 

die ekonomiese omgewing te orden. Die sensitiwiteit wat 'n plaaslike owerheid, 

soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, ten opsigte van 

veranderings in die eksterne omgewing toon kan onder andere bydra om die 

ekonomiese omgewing te orden. Dit kan bewerkstellig word deur nie net op 

hoogte van veranderings in die ekonomiese omgewing en die openbare mening 

(gemeenskapsbehoeftes) te wees nie, maar ook aanpasbaar ten opsigte van die 

lewering van gemeenskapsgerigte dienste te wees (Kilian 1991 :21 ). 

Bovermelde behels dat beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste ook 

veranderings, wat in die ekonomiese omgewing plaasvind, behoort te weerspieel. 

Ten einde die invloed van die ekonomiese omgewing op die daarstelling van beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur te bepaal, is dit ten eerste nodig dat die begrippe wat 
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met die ekonomiese omgewing verband hou, omskryf word. Ten tweede word 'n 

teoretiese perspektief oor ekonomiese stelsels, wat 'n invloed op die ekonomiese 

omgewing uitoefen, aangebied. Die invloed van die ekonomiese omgewing op die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste word ten 

derde ontleed. 

4.2.4.1 Omskrywing van begrippe 

Die ekonomiese omgewing kan omskryf word as daardie omgewing waarbinne 

werksgeleenthede en die ekonomiese vooruitgang van 'n gebied, soos 'n plaaslike 

owerheid, bewerkstellig word. In die ekonomiese omgewing word die orde en die 

algemene ekonomiese welsyn van die gemeenskap ook deur ekonomiese stelsels 

bepaal. (Adlem & Du Pisanie 1982: 102.) 

Die kapitalistiese stelsel kan omskryf word as 'n vryemarkstelsel waarin die individu 

en dit wat hy besit nie die eiendom van die owerheid is nie. Owerheidsinmenging 

in die ekonomiese lewe van die individu word ook tot die minimum beperk. 

(Gildenhuys 1989:16-18.) 

In teenstelling met die kapitalistiese stelsel word die sosialistiese stelsel omskryf 

as 'n stelsel wat die eienaarskap en beheer ten opsigte van hulpbronne, soos 

finansies, deur die owerheid voorstaan en bevorder terwyl die reg van die privaat 

eienaar op privaat eiendom en die reg om hulpbronne na sy eie oordeel aan te wend 

ge'ignoreer word. Eiendomsreg en die reg op die aanwending van hulpbronne vestig 

uitsluitlik in die owerheid. (Gildenhuys 1989: 16, 17.) 

Privatisering kan omskryf word as 'n proses waardeur openbare instellings, soos 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, ge'identifiseerde dienste aan 

die privaat sektor oorgee met die doel dat owerheidsbetrokkenheid ten opsigte van 

die lewering van sodanige dienste stelselmatig verminder en die privaat sektor se 

aandeel ten opsigte van die lewering van dienste stelselmatig vermeerder. (Adlem 

1988:80.) 
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Kommersialisering word omskryf as 'n poging om entrepreneurs- en sakebeginsels 

aan die lewering van dienste, soos sport en rekreasie, te koppel en 'n monetere 

waarde aan die lewering van sodanige dienste toe te ken. Dit impliseer verder dat 

dienste wat gelewer word, ekonomies regverdigbaar behoort te wees. (La Grange, 

Hurter & Malan 1994:53.) 

Met die omskrywing van bovermelde begrippe as vertrekpunt word die volgende 

rubriek aan die ekonomiese stelsels, wat die ekonomiese omgewing kan be"invloed, 

gewy. Op die wyse kan 'n teoretiese perspektief verkry word van ekonomiese 

stelsels wat 'n invloed op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste kan he. 

4.2.4.2 Teoretiese perspektief oor ekonomiese stelsels wat die ekonomiese 

omgewing be'invloed 

Ekonomiese stelse.ls wat binne die raamwerk van die ekonomiese omgewing 'n 

invloed op die bepaling van beleid kan he, is die kapitalistiese stelsel en die 

sosialistiese stelsel. Dit dien vermeld te word dat daar in die praktyk nie 'n 

absolute skeiding tussen ekonomiese stelsels gemaak kan word nie (Gildenhuys 

1989: 15). Binne 'n plaaslike owerheid kan kenmerke van beide bovermelde 

stelsels soms gevind of aanpassings gemaak word wanneer beleidsriglyne van 

politici dit vereis en wanneer beleidbepalers beleid in die verband oorweeg (kyk par. 

4.2.4.3 infra). 'n Bestaande ekonomiese stelsel, soos die kapitalistiese stelsel, kan 

byvoorbeeld aangepas word om vir die welsynstaatsgedagte voorsiening te maak. 

Die aanpassing kan byvoorbeeld die gevolg van 'n al groter bewustheid van die 

behoeftes van minder bevoorregtes of agtergeblewe gemeenskappe wees. Dit kan 

'n betrokke owerheid, soos 'n plaaslike owerheid, noop om binne die ekonomiese 

omgewing omstandighede te probeer skep wat die algemene welsyn van die 

gemeenskap sal bevorder. (Gildenhuys 1989:15, 19.) Om die rede is dit nodig dat 

beleidbepalers kennis neem van die kenmerke van die kapitalistiese en sosialistiese 

ste!sels sodat, wanneer ekonomiese omstandighede dit vereis, aanpassings in 

terme van beleid gemaak kan word waardeur die algemene welsyn van die gemeen

skap bevorder en die ekonomiese omgewing georden kan word. 
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In teorie word die volgende kenmerke van die kapitalistiese stelsel volgens 

Gildenhuys ( 1989: 18) ge'identifiseer: 

Hulpbronne soos finansies is in privaat besit en word nie deur die owerheid 

besit of beheer nie. 

Hulpbronne kan vrylik deur die privaat eienaar tot sy eie voordeel aangewend 

en benut word op voorwaarde dat die aanwending daarvan nie die algemene 

welsyn van ander individue benadeel nie. 

Politici kan nie 'n uitspraak oor die verhoudinge tussen privaat individue en 

die vryemark gee nie, aangesien sodanige verhoudinge deur onafhanklike 

geregshowe ooreenkomstig gemene regsbeginsels bepaal word. 

In teenstelling met die kenmerke van 'n kapitalistiese stelsel, word die sosialistiese 

stelsel vol gens Gildenhuys ( 1989: 16) aan die volgende kenmerke ge'identifiseer: 

Die individu bestaan ter wille van die owerheid. 

Privaat eiendomsreg word nie deur die sosialistiese stelsel bevorder nie. 

Die individuele regte van 'n persoon word ook ondergeskik aan die regte 

van die gemeenskap, gemeenskapsbehoeftes en gemeenskapsregte gestel. 

Binne die sosialistiese stelsel word behoeftes van die gemeenskap 

ooreenkomstig die persoonlike behoeftes van amptenare bepaal en word 

daar nie oorweging aan die ekonomiese vraag na bepaalde gemeenskaps

dienste geskenk nie. Gemeenskapsbehoeftes word uitsluitlik op persoonlike 

opvattings van wat "gemeenskapsbelang" is, gebaseer. 

Met inagneming van die voorafgaande kenmerke van ekonomiese stelsels ontstaan 

die vraag in welke mate plaaslike owerhede deur die ekonomiese stelsel, wat op 
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'n gegewe tydstip geld, be"invloed word. Plaaslike owerhede soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur kan byvoorbeeld deur die ekonomiese 

beginsels, wat in die kapitalistiese stelsel weerspieel word, be'invloed word. 

In 'n kapitalistiese stelsel word die betrokkenheid van die privaat sektor ten opsigte 

van die lewering van owerheidsdienste byvoorbeeld aangemoedig en bevorder 

(Pelser 1989: 124). Privatisering, as uitvloeisel van die kapitalistiese stelsel, is een 

manier waarop die privaat sektor by die lewering van owerheidsdienste betrokke 

kan raak en waardeur die organisering van sport- en rekreasiedienste be"invloed kan 

word. 

Privatisering kan op verskillende wyses benader word. Ten eerste kan die betrokke 

aktiwiteit tesame met al die bates en laste, in totaliteit en in terme van 'n 

ooreenkoms, aan privaat besit oorgedra word. Ten tweede kan 'n plaaslike 

owerheid finansiele verantwoordelikheid vir die voorsiening van 'n diens, soos 

sport en rekreasie, behou maar nie self die diens lewer nie. Die lewering van die 

diens word dus aan 'n privaat onderneming gekontrakteer. Plaaslike owerhede kan 

ten derde die lewering van 'n diens staak of beperk en gevolglik staan dit privaat 

ondernemings vry om die gestaakte diens in 'n privaat hoedanigheid oor te neem. 

Ten vierde is dit moontlik vir 'n plaaslike owerheid om 'n deelgenootskap met 'n 

privaat onderneming aan te gaan om byvoorbeeld sport- en rekreasiedienste 

gesamentlik te bestuur. Privatisering kan ook behels dat die betrokke plaaslike 

owerheid ten vyfde privaat ondernemings toelaat om beskikbare fasiliteite soos 

sport- en rekreasiefasiliteite, wat nie ten volle deur die betrokke plaaslike owerheid 

benut word nie, te benut. (Nel 1992:73.) Die doel met bovermelde is dat dienste, 

soos sport en rekreasie, doeltreffend en effektief deur middel van mark- en 

prysmeganismes gereel word (Adlem 1988:80; Hanekom 1992:2). 

Kommersialisering word as 'n verdere opsie binne die kapitalistiese stelsel beskou 

ten einde dienste, soos sport en rekreasie, onafhanklik van owerheidsinmenging te 

maak (Wood & Jones 1993:25,26). Kommersialisering as ekonomiese oorweging, 

ge~koei op die beginsel van effektiewe mededinging tussen die openbare sektor en 
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die privaat sektor, bevorder ekonomiese groei en produktiwiteit (Mellors 

1993:330). Kommersialisering behels voorts dat die totale koste van dienste 

bepaal word en dat die waarde daarvan in terme van vraag en aanbod bepaal word. 

Die uiteindelike doel met kommersialisering is om te verseker dat die 

benuttingswaarde van gelewerde dienste uiteindelik verhoog word. (Van Zyl 

1992: 14.) Die ekonomiese beginsel onderliggend hieraan is dat plaaslike owerhede 

meer dienste met minder hulpbronne behoort te voorsien, ten einde hulpbronne 

doeltreffend en effektief binne die ekonomiese omgewing te benut (Wood & Jones 

1993:1). 

In die gees van die huidige Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling, wat deel van 

die Regering van Nasionale Eenheid se ekonomiese beleid uitmaak, behoort 

ekonomiese beginsels (soos hierbo uiteengesit) in die nabye toekoms 'n wesentlike 

invloed op sport- en rekreasiedienste te he. Gildenhuys ( 1989: 19) meld ju is dat die 

doelwit van 'n owerheid behoort te wees om omstandighede te ontwikkel en te 

skep waarbinne die individu sy persoonlike welvaart kan bevorder. In die 

bovermelde Witskrif word byvoorbeeld telkens klem daarop gele dat die privaat 

sektor by ontwikkeling en heropbou van die ekonomie betrek word, dat 'n 

ekonomiese omgewing geskep word wat bevorderlik vir ekonomiese groei en 

ontwikkeling is en dat sakebeginsels ge"implementeer word. Op die wyse kan die 

uitgawes, wat plaaslike owerhede byvoorbeeld ten opsigte van die lewering van 

sport- en rekreasiedienste ondervind, verminder word. (White Paper on R.D.P. 

1994: 6, 19,22,23.) 

Hierbenewens behoort 'n plaaslike owerheid toegelaat te word om in 'n mate in die 

bevordering van die algemene welsyn van individue in te meng ten einde te verseker 

dat die algemene welsyn van individue bevorder word. Voortspruitend hieruit het die 

gedagte van 'n welsynstaat ontwikkel waar die fokus al hoe meer op die behoeftes 

van minder bevoorregte en agtergeblewe gemeenskappe en die bevordering van hulle 

welsyn, geplaas word. (Gildenhuys 1989:19.) 

Die gedagte van 'n welsynstaat blyk in 'n toenemende mate ook 'n realiteit in Suid

Afrika te word. Die Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling van die Regering van 
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Nasionale Eenheid is bevestiging daarvan. In die bovermelde Witskrif verbind die 

Regering horn onder andere tot die bevordering van die welsyn van alle individue 

in die gemeenskap sodat die lewenskwaliteit van veral agtergeblewe individue 

opgehef kan word. In die Witskrif blyk dit dat die welsyn van gemeenskappe onder 

andere deur die inisieering van veral werkskeppingsprogramme en die ontwikkeling 

van sport- en rekreasiedienste, bevorder kan word. Uit die voorafgaande blyk dit 

dat meer uitdagings aan die Regering gestel gaan word om, met inagneming van 

agtergeblewe gemeenskappe, die daarstelling van 'n kwalitatiewe en kwantitatiewe 

lewenstandaard vir elke individu te verseker en om bekostigbare dienste, soos sport 

en rekreasie, te lewer. (White Paper on R.D.P 1994:1-8.) 

Plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, word 

ook voor nuwe uitdagings gestel soos om binne die ekonomiese omgewing en in 

die gees van die Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling die behoeftes van 

agtergeblewe gemeenskappe te bevredig. Terselfdertyd behoort gesonde ekono

mi~se beginsels ook ge'implementeer te word. Die invloed wat die ekonomiese 

omgewing op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het, word met 

inagneming van die voorafgaande uiteensetting verder ontleed. 

4.2.4.3 lnvloed van die ekonomiese omgewing op die daarstelling van beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Dit blyk dat ekonomiese beginsels soos privatisering en kommersialisering nog nie 

ten opsigte van sport- en rekreasiedienste, binne die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, toegepas word nie. In teorie blyk 'n rede hiervoor 

te wees dat beide privatisering en kommersialisering tot die afdanking van 

personeel aanleiding kan gee. Dit kan plaasvind wanneer personeel byvoorbeeld 

nie saam met die geprivatiseerde of gekommersialiseerde diens na die privaat 

sektor oorgeplaas wil word nie. (Mellors 1993:334; Nel 1992:74.) Hierbenewens 

gaan privatisering en kommersialisering met 'n verlies aan infrastruktuur en vakkun-
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digheid gepaard wat oor jare binne 'n plaaslike owerheid opgebou is. Sodanige 

kundigheid en kennis word nie maklik herwin wanneer die betrokke diens weer deur 

die plaaslike owerheid gelewer moet word nie. (Nel 1992:74.) 'n Plaaslike 

owerheid, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, se primere 

funksie is om die algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder. Die vraag 

ontstaan noodwendig in welke mate privatisering en kommersialisering, wat op 

sakebeginsels geskoei is en 'n winsmotief nastreef, tot die bevordering van die 

algemene welsyn van die gemeenskap bydra. (Gilbert 1985:365,366; Nel 

1992:74.) 

In die gees van die huidige Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling, behoort 

privatisering en kommersialisering nie summier ge"ignoreer te word nie. Die besluit 

om te privatiseer of te kommersialiseer kan aan die hand van die volgende vrae, 

wat deur Gilbert (1985: 370,371) en Nel (1992:73) ge"identifiseer is, geneem 

word: 

Stel die privaat sektor belang om 'n bepaalde diens oor te neem en is die 

privaat sektor daarvoor ingerig om dienste, soos sport en rekreasie, na 

wense te behartig? 

Is die privaat sektor bereid om die nodige verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid ten opsigte van die lewering van 'n bepaalde diens te 

aanvaar? 

Sal die privatisering of kommersialisering van dienste, soos sport en 

rekreasie, tot die bevordering van die algemene welsyn van die gemeenskap 

bydra? 

Sal privatisering of kommersialisering 'n bepaalde regeringsdoelwit, soos die 

heropbou- en ontwikkelingsdoelwit, verydel? 

Benewens die voorafgaande is dit veral die Witskrif oar Heropbou en Ontwikkeling 

wat, binne die ekonomiese omgewing, 'n wesentlike invloed op beleid behoort te 
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he. Die bovermelde Witskrif fokus hoofsaaklik daarop om bekostigbare en 

goedkoop programme van stapel te stuur waardeur agtergeblewe gemeenskappe 

opgehef kan word en hulle lewenspeil en lewenskwaliteit, binne die ekonomiese 

omgewing, bevorder en ontwikkel kan word. Dit impliseer onder andere dat 

dienste, soos sport en rekreasie, aan sodanige gemeenskappe voorsien word. 

(White Paper on R.D.P. 1994:7.) 

As deel van die Grater Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad, en waarvan 

Mamelodi en Eersterus deel uitmaak, volg dit dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur ook by sport- en rekreasieprogramme betrek behoort 

te word waardeur die lewenspeil en lewenskwaliteit van agtergeblewe gemeen

skappe bevorder en ontwikkel kan word. Die organisering van programme behoort 

in beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste uiteengesit te word 

sodat verseker kan word dat dit op 'n gekoordineerde wyse uitgevoer word. 

By nadere ondersoek blyk dit dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur in der waarheid reeds in 'n paging om werkskepping en die lewens

kwaliteit van gemeenskappe te bevorder, by sport- en rekreasieprogramme 

betrokke is. Die bevordering van ontwikkelingsprogramme behels onder andere dat 

die Substruktuur deur middel van sport- en rekreasiedienste die ontwikkeling van 

kreatiewe rekreasie ondersoek. Dit behels dat geleenthede ondersoek word 

waardeur persona wat skeppend is, sodanige talente verder kan ontwikkel. 

Kreatiewe rekreasie sluit onder andere tuinmaak, naaldwerk en die beoefening van 

kuns in. (Lourens-Schulte [s.a.]:6.) Hierbenewens is die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur reeds besig om al hoe meer by die gemeenskap, en 

veral by agtergeblewe en minderbevoorregte gemeenskappe, betrokke te raak. 

We.rksaamhede wat in die verband onderneem word behels die koordinering van 

sportklinieke, sportafrigting en die ontwikkeling van rekreasieprogramme (soos 

vaardigheidsklasse en selfhelpskemas) waardeur gemeenskappe onafhanklik en 

selfversorgend kan raak. Oorweging word ook geskenk aan die moontlikheid om 

parke vir gemeenskapsprojekte soos vlooimarkte en tuinbou aan te wend en 

omgewingsbewaringsprojekte vir die gemeenskap aan te bied. (Van Biljon 1993.) 
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Dit is opvallend dat daar nog geen beleid bestaan aan die hand waarvan invloede 

vanuit die ekonomiese omgewing, soos dit hierbo uiteengesit is, op 'n 

gekoordineerde en eenvormige wyse in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur georganiseer kan word nie. Die veranderings wat tans in die 

ekonomiese omgewing plaasvind vereis dat beleid in bovermelde verband daar

gestel word, ten einde te verseker dat ekonomiese invloede op 'n doeltreffende en 

effektiewe wyse binne die Substruktuur ge"integreer kan word. As vertrekpunt in 

die verband bied die beleidsmodel, wat in hoofstuk ses saamgestel word, 'n ideale 

raamwerk aan die hand waarvan sodanige beleid bepaal kan word (kyk par. 6.5 

infra). 

Net soos wat die ekonomiese omgewing voortdurend aan verandering blootgestel 

is vind veranderings in die sosiologiese omgewing plaas wat eweneens 'n invloed 

op die organisering van sport- en rekreasiedienste kan he. Ten einde orde in die 

samelewing te handhaaf is dit nodig om van sodanige veranderings kennis te neem. 

4.2.5 Sosiologiese omgewing 

Die mens is 'n sosiale wese wat individueel en in groepsverband in spesifieke 

ver~oudinge teenoor ander mense staan. Groepering kan volgens Easton 

(1971: 186, 187) die gevolg van bepaalde ooreenstemmende kenmerke soos geloof, 

kultuur, ouderdom, bevolkingsgroepe en geslag wees. Ander faktore soos 

verstedeliking, fisiese gestremdheid, armoede, stres, werkloosheid en politieke 

gebeure kan oak 'n wesenlike invloed op die sosiale groepering en handhawing van 

die sosiale orde van mense he (Lourens-Schulte [s.a]:3). Politieke gebeure, soos 

die uitskakeling van rasse-diskriminasie, skep byvoorbeeld die geleentheid dat 

mense van verskillende rasse op 'n gelyke en gemeenskaplike basis aan sport en 

rekreasie kan deelneem. Dit het opsigself nuwe sosiale groeperinge binne die 

sosiologiese omgewing tot gevolg. 

Die mate waartoe sodanige sosiale groeperings en hulle waardes en behoeftes 

binne 'n plaaslike owerheid, ordelik en in harmonie, tot uiting kom word egter 

bepaal deur die wyse waarop die algemene welsyn van die gemeenskap bevorder 
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word. Plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

behoort van sodanige behoeftes en waardes kennis te neem, dit te vertolk en in 

owerheidsdoelwitte te verwerk ten einde te verseker dat orde en stabiliteit binne 

die sosiologiese omgewing verseker word. In aansluiting by die bovermelde 

aangeleentheid word 'n omskrywing van begrippe ten eerste aangebied waarna die 

invloed van gemeenskapsdoelwitte binne die sosiologiese omgewing ten tweede 

ontleed word. Daarna word die invloed van die sosiologiese omgewing op die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ten derde ontleed. 

4.2.5.1 Omskrywing van begrippe 

Die sosiologiese omgewing kan omskryf word as daardie omgewing waarbinne 

individue en groepe in harmonie, vrede en ordelikheid woon, werk en leef en 

waarbinne plaaslike owerhede deur middel van administratiewe werksaamhede, 

toesien dat sodanige harmonie, vrede en orde gehandhaaf word (Adlem & Du 

Pisanie 1982: 102). 

Gemeenskapsdoelwitte is behoeftes wat in die gemeenskap ge"identifiseer is en in 

uitvoerbare doelwitte van die betrokke plaaslike owerheid verwoord is (Van 

Straaten 1991: 13). 

4.2.5.2 lnvloed van gemeenskapsdoelwitte binne die sosiologiese omgewing 

Gemeenskapsdoelwitte is onbeperk en verskil van een gemeenskap tot 'n volgende 

(Van Straaten 1991 :13). Gemeenskapswaardes is egter 'n bree oorkoepelende 

begrip waarbinne individuele waardes en derhalwe ook individuele behoeftes 

weerspieel word (Wiechers 1993:250). Ten einde orde, harmonie en vrede binne 

die sosiologiese omgewing te verseker, is dit die taak van plaaslike owerhede om 

sodanige gemeenskapswaardes, waarby individuele waardes en behoeftes inbe

grepe is, te vertolk en tot uitvoerbare gemeenskapsdoelwitte te verwerk (Van 

Straaten 1991: 13). 
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Ger:neenskapsdoelwitte skep 'n raamwerk waardeur plaaslike owerhede aan die 

waardes en behoeftes van die gemeenskap aandag kan gee. Die gemeenskaps

doelwitte bepaal byvoorbeeld watter hulpbronne nodig is om sodanige doelwitte 

te verwesenlik {Hattingh 1986:74). Die formulering van gemeenskapsdoelwitte 

help plaaslike owerhede ook om in 'n snel veranderende sosiologiese omgewing, 

met veranderings binne die gemeenskap, tred te hou {Kroon 1991 :151 ). 

Een wyse waarop daar tred gehou kan word met die veranderings binne die 

sosiologiese omgewing, is om op hoogte van die waardes en behoeftes van die 

gemeenskap te wees. Dit vereis dat plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, in oorleg met die plaaslike owerheidsgemeenskap 

pleks van namens die gemeenskap besluite ten opsigte van gemeenskapsdoelwitte 

behoort te neem en gemeenskapsdoelwitte in die verband behoort te formuleer 

{Riley 1986: 14). Op die wyse kan daar tot die daarstelling van 'n ordelike en 

harmonieuse sosiologiese omgewing bygedra word. 

Nadat gemeenskapsdoelwitte geformuleer is, word plaaslike owerhede voor die 

uitdaging gestel om met beskikbare en gewoonlik skaars en beperkte hulpbronne 

{soos finansies en opgeleide personeel) uiting aan sodanige doelwitte te gee. 

Aangesien hulpbronne, soos reeds vermeld, skaars en beperk is, vereis dit dat 

prioriteite gestel word en dat daar besin word oor watter doelwitte 'n voorkeur 

behoort te geniet. (Van Straaten 1991: 14.) Bovermelde uitdagings ten opsigte van 

die realisering van gemeenskapsdoelwitte stel nuwe uitdagings aan plaaslike 

owerhede om innoverend en pro-aktief op te tree sodat soveel as moontlik 

gemeenskapsdoelwitte verwesenlik kan word en die harmonie, vrede en orde binne 

die sosiologiese omgewing verseker kan word. Een wyse waarop dit bewerkstellig 

kan word, is om beleid te bepaal aan die hand waarvan gemeenskapsdoelwitte 

doeltreffend en effektief georganiseer kan word. Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur word ook aan sodanige uitdagings blootgestel. Dit 
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is vervolgens nodig om te bepaal in welke mate die sosiologiese omgewing 'n 

invloed op die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

4.2.5.3 lnvloed van die sosiologiese omgewing op die daarstelling van beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

Aangesien dit die funksie van 'n plaaslike owerheid is om die algemene welsyn van 

die gemeenskap te bevorder, volg dit dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur eweneens 'n belangrike funksie het om sosiale verhoudinge binne die 

gemeenskap te handhaaf en te orden. Verskeie teoretici is dit eens dat deelname 

aan sport en rekreasie 'n doeltreffende en effektiewe manier is om sosiale 

groeperings in die sosiologiese omgewing te orden. Deelname aan sport en 

rekreasie verlig byvoorbeeld spanning terwyl die hoe sosiale waarde van sport en 

rekreasie ook 'n positiewe invloed op sosiale groeperings van die gemeenskap binne 

die sosiologiese omgewing het. Deelname aan sport en rekreasie kan byvoorbeeld 

kommunikasie tussen verskillende kultuurgroepe verbeter. (Botha 1981 :23,24; 

Botha 1984: 515; Lourens-Schulte [s.a]:3,4.) 

Met inagneming van die voorafgaande blyk dit dat plaaslike owerhede nie 

onbetrokke teenoor veranderings binne die sosiologiese omgewing kan staan nie. 

Die betrokkenheid van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ten 

opsigte van veranderings binne die sosiologiese omgewing spreek uit werk

saamhede wat reeds deur die Afdeling Parke en Ontspanning onderneem word. Die 

Afdeling is tans met die beplanning van ontwikkelingsgerigte gemeenskaps

programme vir die bevordering van kreatiewe rekreasie soos naaldwerk en tuinbou 

besig terwyl daar ook aandag aan die ontwikkeling van sportklinieke en sport

afrigting vir minderbevoorregte dele van die gemeenskap geskenk word (kyk par. 

4.2.4.3 supra). 

Binne die veranderende sosiologiese omgewing behoort daar as gevolg van die 

Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling, die klem wat daar gele word op die ophef-
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fing van agtergeblewe gemeenskappe en vanwee die feit dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur nou deel van die Groter Pretoria Metropolitaanse 

Oorgangsraad vorm, 'n klemverskuiwing ten opsigte van sport- en rekreasiedienste 

plaas te vind (Uys 1994: 1; White Paper on R.D.P. 1994: 1-8). Dit behels dat daar, 

vanwee die behoeftes aan werkskepping en die opleiding van die gemeenskap, 

eerder op gemeenskapsgerigte sport- en rekreasiedienste gekonsentreer behoort te 

word (White Paper on R.D.P. 1994:1-8). Klem behoort byvoorbeeld op 

omgewingsbewaringsprojekte gele te word eerder as wat die estetiese verfraaiing 

van 'n dorp aandag geniet. 

Met die oog op opleiding, ontwikkeling en opheffing, bied die Departement 

Biblioteek en Kultuur van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur tans 

ook voorligtingsklasse aan die gemeenskap, om persone oor al die aangeleenthede 

rondom verkiesingsprosedures en beginsels in te lig (Welgemoed 1994). Uit die 

voorafgaande blyk dit dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur tans 

pogings aanwend om, in die gees van die veranderende sosiologiese omgewing, 

aanpassings ten opsigte van sport- en rekrea~iedienste te maak. Bovermelde 

veranderings kan egter eers werklik tot orde en harmonie binne die sosiologiese 

omgewing aanleiding gee, nadat gemeenskapsdoelwitte bepaal is en in beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste weerspieel word. Verandering in 

bovermelde verband impliseer in werklikheid dat die waardes en behoeftes van die 

gemeenskap eers bepaal word waarna dit in gemeenskapsdoelwitte weerspieel 

behoort te word. Eers hierna kan daar sprake van die bepaling van beleid wees. 

(Van Straaten 1991: 13.) 

Die implikasie van veranderings, wat tans binne die sosiologiese omgewing 

plaasvind, is dat sport- en rekreasiedienste tans en in die toekoms so herstruktureer 

en georganiseer behoort te word dat al die veranderings ten opsigte van die 

waardes en behoeftes van die gemeenskap verwerk word. Sodanige behoeftes en 

waardes kan in terme van gemeenskapsdoelwitte deur die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, verwesenlik word. Dit behels ten eerste dat daar 

vir die behoeftes en waardes van nuwe kulture voorsiening gemaak word en ten 
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tweede dat daar vir opgeleide personeel voorsiening gemaak word om gemeen

skapsontwikkelingsprogramme te organiseer. Ten derde behoort sport- en rekre

asiedienste so gestruktureer te word dat gemeenskapsdoelwitte sinvol en op 'n 

gekoordineerde wyse bereik kan word. Dit vereis dus die daarstelling van beleid 

sodat die organisering van sport- en rekreasiedienste op 'n gekoordineerde wyse 

tot die verwesenliking van gemeenskapsdoelwitte kan bydra. 

4.3 SAM EVA TTING 

Veranderings wat tans in die eksterne omgewing plaasvind noodsaak die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur om 'n eenvormige beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste daar te stel ten einde aan die eise van doeltreffende 

en effektiewe dienslewering te voldoen. Vanwee veranderings wat binne die 

konstitusionele omgewing plaasvind, soos dit tans in die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) weerspieel word, word 

daar klem gele op die handhawing van die fundamentele regte van mense. Dit 

behels onder andere dat die reg tot gelyke behandeling en die uitskakeling van 

diskriminasie teen rasse en kultuurgroepe bevorder word. 'n Verd ere uitvloeisel van 

die bovermelde Wet behels dat daar binne die konstitusionele omgewing van 

rasgebaseerde plaaslike owerhede na nie-rassige plaaslike owerhede beweeg word. 

Dit vereis dat plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, die organisering van sport- en rekreasiedienste in heroorweging 

behoort te neem ten einde by die veranderende konstitusionele omgewing aan te 

pas en sport- en rekreasiedienste op 'n deelgenootskapsbasis met ander bevolkings

groepe te deel. 

Die statutere omgewing, wat uit die konstitusionele omgewing voortvloei, hou ook 

implikasies vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur in. In die gees van die bovermelde Wet en 

ingevolge die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993 (Wet no. 209 van 1993) 

word daar vir die herstrukturering van plaaslike owerhede voorsiening gemaak 

sodat nuwe nie-rassige oorgangsrade in die plek van bestaande plaaslike owerhede 
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ingestel kan word. Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is reeds 

deel van die Groter Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad. Die implikasie wat dit 

vir die Substruktuur inhou behels dat die Substruktuur noodwendig by die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van agtergeblewe gemeenskappe, binne 

die raamwerk van die bovermelde Oorgangsraad, betrek word. Dit behels voorts 

dat beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel behoort te 

word sodat dit ook die behoeftes van agtergeblewe gemeenskappe weerspieel en 

nie net die van 'n eksklusiewe gedeelte van die gemeenskap nie. 

Benewens die konstitusionele en statutere omgewings het die politieke omgewing 

eweneens 'n wesenlike invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. Waar sport- en 

rekreasiedienste voorheen eksklusief aan 'n bepaalde bevolkingsgroep voorsien is, 

het die klem nou vanwee die invloed van politieke partye soos die African National 

Congress en drukgroepe soos civic organisasies, na die voorsiening van sport- en 

rekreasiedienste van die agtergeblewe gemeenskappe verskuif. Hiermee saam is 

ook as voorvereiste gestel dat die lewering van dienste, soos sport en rekreasie, 

op 'n bekostigbare wyse aan die gemeenskap voorsien behoort te word. Die druk 

wat vanwee bovermelde eise aan plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur gestel word, vereis soveel te meer dat eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste ge'implementeer word. Op 

die wyse kan gepoog word om sport- en rekreasiedienste verteenwoordigend van 

die waardes en behoeftes van die totale gemeenskap van die Suidelike Pretoria 

Me~ropolitaanse Substruktuur te maak. 

Die ekonomiese omgewing behoort georden te word omdat daar voortdurend 'n 

skaarsheid van veral finansiele hulpbronne ervaar word, en al hoe meer eise gestel 

word om met beperkte hulpbronne steeds meer en meer dienste, soos sport en 

rekreasie, te voorsien en werkskeppingsprogramme te reel. Eise wat ingevolge die 

Witskrif oor Heropbou en Ontwikkeling aan plaaslike owerhede, soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, gestel word om aan die een kant 

ekonomiese sakebeginsels te implementeer maar aan die ander kant nog steeds 

bekostigbare dienste aan gemeenskappe te lewer, stel verdere uitdagings aan die 
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Substruktuur om die ekonomiese omgewing te orden. Die implementering van 

beleid, vir die organisering van sport- en rekreasiedienste, blyk een manier te wees 

om die ekonomiese omgewing te orden. Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur behoort ook in staat gestel te word om, binne die raamwerk van die 

Groter Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad, aan die eise van die Witskrif oor 

Heropbou en Ontwikkeling te voldoen. 

Net soos die ekonomiese omgewing voortdurend verander, verander die sosio

logiese omgewing wat eweneens 'n invloed op die organisering van sport- en 

rekreasiedienste het. Mense is sosiale wesens wat individueel en in groepsverband 

in 'n bepaalde verhouding teenoor ander mense staan. Sodanige verhoudinge kan 

byvoorbeeld die gevolg van politieke gebeure soos die uitskakeling van rasse

diskriminasie wees en wat mense van verskillende rasse die geleentheid bied om 

op 'n gelyke basis byvoorbeeld aan sport en rekreasie deel te neem. Van plaaslike 

owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, word verwag 

om die sosiale omgewing sodanig te orden en te organiseer dat dit by die ver

anderende sosiologiese omgewing en die waardes en behoeftes van die gemeen

skap aanpas. Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is byvoorbeeld 

met die beplanning van werkskeppingsprogramme en gemeenskapsgerigte oplei

dingsprogramme besig in 'n paging om meer betrokke by die gemeenskap te raak. 

Die implikasie van bovermelde beplanning is dat sport- en rekreasiedienste so 

herstruktureer en georganiseer behoort te word dat die waardes en behoeftes van 

die gemeenskap, wat in gemeenskapsdoelwitte weerspieel word, bereik word. 

Veranderings vanuit die sosiologiese omgewing bevestig weer eens dat beleid, wat 

op die stadium ontbreek, noodsaaklik is om rigting aan die veranderings te gee en 

om te verseker dat gemeenskapsdoelwitte bereik word. Sodanige beleid kan die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ook help om as deel van die Groter 

Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad, sport- en rekreasiedienste sinvol te 

koordineer en te organiseer. 

Benewens die eksterne omgewing wat in ag geneem behoort te word wanneer 

beleid bepaal word, is dit eweneens van belang dat die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontleed 
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word. Dit is nodig aangesien die reelings vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Substruktuur ook, vir die daarstelling van eenvormige 

beleid, in ag geneem behoort te word. Bovermelde aangeleentheid word in die 

volgende hoofstuk ontleed. 
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HOOFSTUK5 

ORGANISERING VAN SPORT- EN REKREASIEDIENSTE VAN 

DIE SUIDELIKE PRETORIA METROPOLITAANSE 

SUBSTRUKTUUR 

5.1 INLEIDING 

Die doel met die hoofstuk is om die organisering van sport- en rekreasiedienste van 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te ontleed. Sodoende kan 

bepaal word tot welke mate die organisering van sport- en rekreasiedienste 'n 

weerspieeling van gebrekkige en gefragmenteerde beleid is. Riglyne kan 

ge'identifiseer word wat vir die daarstelling van eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van waarde kan wees en in aanmerking 

gerieem behoort te word wanneer 'n beleidsmodel in bovermelde verband in 

hoofstuk ses saamgestel word. 

Die doelwit waarna elke plaaslike owerheid behoort te streef, is om die algemene 

welsyn van die gemeenskap te bevorder. Om die rede het 'n instelling soos die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 'n formele organisatoriese struktuur 

waarvolgens elke departement bepaalde doelwitte het en met bepaalde funksies 

belas word. 

Die daarstelling van 'n formele organisatoriese struktuur word as 'n direkte 

uitvloeisel van organisering beskou. Die formele organisatoriese struktuur van 'n 

instelling is verweef met die informele organisatoriese struktuur wat binne die 

formele struktuur ontwikkel. Ten einde 'n beter insig oar die verwantskap tussen 

organisering en die daarstelling van formele en informele organisatoriese strukture 

binne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te verkry, word die 

bovermelde begrippe (in vetdruk) ten eerste omskryf. 



138 

Die daarstelling van 'n formele organisatoriese struktuur van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur behels dat gemeenskapsbehoeftes ten tweede 

ge"identifiseer word waarna departemente (departementalisasie) geskep word. 

Departementalisasie as proses word ten derde ontleed waarna departementele 

doelwitte as uitvloeisel van departementalisasie, ten vierde ontleed word. Ten 

einde departementele doelwitte te bereik vind werkverdeling plaas wat ten vyfde 

ontleed word. lnterne organisatoriese reelings word ten sesde ontleed aangesien 

sodanige reelings 'n weerspieeling van die formele organisatoriese struktuur van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is en ook tot die bevordering van 

die algemene welsyn van die gemeenskap bydra. Dit behels dat die spanwydte van 

beheer, delegering van gesag en verantwoordelikheid, bewaring van eenheid van 

gesag, spesialisasie, koordinasie en kommunikasie as interne organisatoriese 

reelings binne die Substruktuur ontleed word. 

Om gestalte aan die gefragmenteerde aard van die formele organisatoriese 

struktuur van die .. Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en 

organisatoriese reelings, wat daaruit voortspruit en wat in werklikheid 'n 

weerspieeling van gebrekkige en gefragmenteerde beleid is, te gee word die 

ontleding daarvan deurgaans met behulp van organisatoriese diagramme toegelig. 

As vertrekpunt word daar soos reeds vermeld 'n omskrywing van begrippe, wat 

met die organisering van sport- en rekreasiedienste verband hou, aangebied. 

5.2 OMSKRYWING VAN BEGRIPPE 

Organisering behels die daarstelling en skepping van formele strukture waardeur 

gesagstrukture bepaal en werk sinvol verdeel kan word (kyk par. 1.8.4 supra). Dit 

behels in der waarheid die rangskikking van indiwidue en groepe in 'n bepaalde 

patroon (struktuur) ten einde ge'identifiseerde doelwitte te bereik. (Reynolds 

1983:67; Vermaak 1976: 122, 123.) 

Van Wyk (1993:2) meld dat formele organisatoriese strukture met die formele 

aspekte van organisering verband hou. Die formele organisatoriese struktuur van 
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'n installing, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, verwys in 

die reel na die amptelike en voorgeskrewe wyse waarop gesagstrukture versprei en 

werk tussen departemente en amptenare verdeel word (Gartner, Mahler & 

Nicholson 1987:102). 

Benewens 'n formele organisatoriese struktuur het elke installing, soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 'n informele organisatoriese struktuur. Die 

informele organisatoriese struktuur van 'n installing ontwikkel binne die formele 

organisatoriese struktuur van 'n installing en verwys na die informele en 

persoonlike interaksies en verhoudinge wat binne die raamwerk van 'n formele 

organisatoriese struktuur ontwikkel (Kohn 1977:227). Hieruit blyk dit dat informele 

organisatoriese strukture ineengeweef met die formele organisatoriese struktuur 

van 'n installing is en in praktyk nie van die formele organisatoriese struktuur 

geskei kan word nie (Gartner fil....Q!. 1987:69). 

Die. eerste stap in die daarstelling van 'n doeltreffende en effektiewe formele 

organisatoriese struktuur is om gemeenskapsbehoeftes te identifiseer. Die aan

geleentheid word in die volgende rubriek ontleed. 

5.3 IDENTIFISERING VAN GEMEENSKAPSBEHOEFTES 

Gemeenskapsbehoeftes op die plaaslike owerheidsvlak het met die lewering van 

dienste te make. Dit behels onder andere dat sport en rekreasie as 'n plaaslike 

owerheidsdiens aan die gemeenskap gelewer en voorsien behoort te word. (Van 

Wyk 1993:3.) 

Die eksterne omgewing, wat 'n invloed op gemeenskapsbehoeftes soos sport- en 

rekreasiedienste het, is kompleks en verander voortdurend (kyk hoofstuk vier 

suora). Vanwee die kompleksiteit van die eksterne omgewing word uitdagings aan 

plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gestel 

om gemeenskapsbehoeftes, wat in die eksterne omgewing ontwikkel, te 

identifiseer en sinvol te organiseer sodat gekoordineerde en georganiseerde 
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dienslewering kan plaasvind (Mynhardt 1992:6; Odendaal 1994:22; Riley 

1986: 14). Uitdagings in bovermelde verband hou byvoorbeeld binne die konsti

tusionele omgewing met fundamentele regte, soos die reg op gelykheid en gelyke 

behandeling, verband. Die reg ten opsigte van gelykheid skep byvoorbeeld die 

behoefte dat sport- en rekreasiedienste op 'n gelyke basis aan alle rassegroepe 

voorsien word (kyk par. 4.2.1.3 supra). Dit impliseer dat nie net die behoeftes van 

die blanke gemeenskap binne die grense van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur ge'identifiseer behoort te word nie, maar dat daar ook aan die sport

en tekreasiebehoeftes van ander rassegroepe aandag gegee behoort te word. Die 

Grondwet van die Republiek Van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) skep 

in bovermelde verband die ideale raamwerk waarbinne die organisatoriese 

fragmentering van sport- en rekreasiedienste uitgeskakel kan word en waarvolgens 

daar na eenvormige beleid gestreef kan word. Vanuit 'n organiseringsoogpunt 

beskou, vereis dit dat metodes ge'identifiseer word aan die hand waarvan sodanige 

gemeenskapsbehoeftes ge'identifiseer en sinvol gekoordineer en georganiseer kan 

word. (Mynhardt 1992:6.) 

In teorie blyk dit dat metodes vir die identifisering van gemeenskapsbehoeftes 

tradisioneel aan die hand van statutere riglyne, mededelings van belangegroepe, 

drukgroepe asook persoonlike waardeoordele van ampsbekleers en amptenare 

plaasvind (Cloete 1976:61 ). In die verlede het statutere riglyne wat in wetgewing 

soos die Wet op die Aanwysing van Aparte Geriewe, 1953 (Wet no. 49 van 1953) 

vervat was, tot gevolg gehad dat behoeftes in terme van sport- en rekreasiedienste 

op 'n rasgebaseerde grondslag ge'identifiseer en georganiseer is (kyk par. 3.2.2 

suora). Belangegroepe en drukgroepe is ook gedurig besig om vertoe aan plaaslike 

owerhede te rig om die een of ander behoefte van 'n bepaalde groep in die 

gemeenskap te help bevredig. Polities ge'inspireerde drukgroepe soos die South 

African Council on Sport (Sacos) het byvoorbeeld die behoefte ge'identifiseer dat 

sport op 'n nie-rassige grondslag georganiseer word en het voortdurend druk op die 

Regering geplaas om aandag aan die situasie te gee (National Education 1989:5,6). 

Die waardeoordele van ampsbekleers en amptenare het eweneens 'n sterk invloed 

ten opsigte van die identifisering van sport- en rekreasiebehoeftes (Cloete 1976:61; 

National Education 1989: 1 ). Persoonlike opvattings van ministers het byvoorbeeld 
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in die verlede 'n sterk invloed gehad sodat gemengde sportspanne nie Suid-Afrika 

in die buiteland kon verteenwoordig nie (kyk par.3.2.2 supra). 

Die snel veranderende eksterne omgewing waarbinne gemeenskapsbehoeftes tans 

ontwikkel vereis dat plaaslike owerhede innoverend en pro-aktief behoort op te 

tree. Dit vereis grater gemeenskapsbetrokkenheid ten opsigte van die identifisering 

van gemeenskapsbehoeftes en dat sodanige behoeftes in eenvormige beleid weer

spieel word. Groter gemeenskapsbetrokkenheid impliseer ten eerste dat plaaslike 

owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, die 

demokratiseringsbeginsel tydens die identifisering van sport- en rekreasiebehoeftes 

toepas. Demokratisering behels dat die totale gemeenskap so ver as moontlik by 

besluitneming en beleidbepaling betrek word wanneer sport- en rekreasiebehoeftes 

ge'identifiseer word. Gemeenskapsbetrokkenheid vorm in der waarheid die kern van 

die .demokratiseringsbeginsel (Mynhardt 1992:6). 

Kenmerkend van die.demokratiseringsbeginsel is dat dit openheid, toeganklikheid, 

verantwoordelikheid en onbevooroordeeldheid weerspieel (Wiechers 1993:253). 

Dit bied uitdagings aan plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur om, in terme van die identifisering van sport- en 

rekreasiebehoeftes van die gemeenskap, deursigtig ten opsigte van besluitneming 

en beleidbepaling te wees. Toeganklikheid vereis weer dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur sensitief ten opsigte van die openbare mening van 

die gemeenskap in terme van sport- en rekreasiebehoeftes behoort te staan. 

Hierbenewens vereis die demokratiseringsbeginsel dat die Substruktuur verant

woordelik optree wanneer sport- en rekreasiebehoeftes ge'identifiseer word en 

besluite in verband met die bepaling van beleid in die verband geneem word. Die 

demokratiseringsbeginsel vereis voorts dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur nie bevooroordeeld teenoor die gemeenskap optree nie en dat die 

gemeenskapsbehoeftes van die totale gemeenskap op 'n gelyke basis beoordeel 

word. (Wiechers 1993:253.) Tans bestaan daar nie beleid wat in totaliteit en op 

'n eenvormige wyse die sport- en rekreasiebehoeftes van die totale gemeenskap 

weerspieel nie. Ten einde aan die ideale van die demokratiseringsbeginsel te 

voldoen, behoort beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste die 
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behoeftes van die totale gemeenskap van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur te weerspieel en nie net die van 'n geselekteerde groep in die 

gemeenskap nie. 

Benewens die demokratiseringsbeginsel, kan grater gemeenskapsbetrokkenheid in 

terme van die identifisering van sport- en rekreasiebehoeftes ten tweede 

bewerkstellig word deur van meningsopnames gebruik te maak. 'n Menings

opname kan beskryf word as 'n metode waarvolgens data oor 'n bepaalde 

aangeleentheid ingesamel word. Die doel van 'n meningsopname is om betroubare, 

geloofwaardige en objektiewe data aan die hand van 'n steekproef te verkry en 

afleidings met behulp van statistiese ontledings daaroor te maak. Ten einde 'n 

sinvolle weerspieeling van sport- en rekreasiebehoeftes te gee behoort 'n 

meningsopname volgens Schnetler, Stoker, Dixon, Herbst & Geldenhuys 

(1989: 1,2) aan die volgende kriteria te voldoen: 

Dit behoort sistematies te wees en op formele prosedures gebaseer te wees. 

Dit behoort onpartydig en sonder persoonlike voorkeure of vooroordele plaas 

te vind. 

Die meningsopname behoort verteenwoordigend van 'n spesifieke ondersoek 

(sport en rekreasie) en die totale gemeenskap, betrokke by sodanige 

ondersoek, te wees. 

Die ondersoek behoort gerugsteun te word deur teoretiese beginsels wat 

daarmee verband hou. 

Dit behoort selfmoniterend te wees en ruimte vir onbeplande en onverwagse 

veranderlikes te laat. 

Dit behoort eietyds te wees en eerder op die huidige situasie as op historiese 

gebeure gebaseer te wees. 
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Die waarde van meningsopnames le daarin opgesluit dat die betrokke plaaslike 

owerheid meer bewus raak van die werklike behoeftes van die gemeenskap. 

Meningsopnames verteenwoordig in der waarheid die direkte menings en stand

punte van die gemeenskap en kan as 'n belangrike inligtingsbron deur die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gebruik word. Omdat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur tans nie oor beleid beskik wat onder andere vir die 

behoeftes van die totale gemeenskap voorsiening maak nie, behoort die Sub

struktuur van meningsopnames gebruik te maak om te bepaal wat die werklike 

behoeftes van die gemeenskap is. Resultate van meningsopnames stel plaaslike 

owerhede in staat om meer bewus te raak van die werklike behoeftes wat daar 

byvoorbeeld ten opsigte van sport- en rekreasiedienste bestaan en behoort in ag 

geneem te word wanneer beleid in die verband bepaal word. Data wat deur middel 

van meningsopnames ingesamel word, kan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur eweneens in staat stel om saam pleks van vir die gemeenskap te 

beplan en te organiseer. (Riley 1986:14.) 

Dit blyk dat die destydse Stadsraad van Verwoerdburg in bovermelde verband 'n 

meningspeiling gedurende 1990 onderneem het om te bepaal wat die eiesoortige 

behoeftes van die blanke inwoners van Verwoerdburg ten opsigte van sport- en re

kreasiedienste was. Die doel van sodanige ondersoek was om inligting, wat tydens 

die ondersoek ingesamel is, in beleid te verwerk wat as riglyn tydens die organi

sering van sport- en rekreasiedienste kon dien (kyk par. 3.3.2.3 suora). Dit is egter 

opvallend dat geen beleid in die verband geformuleer en ge'implementeer is nie. In 

die ·gees van die veranderings in die eksterne omgewing, soos byvoorbeeld die feit 

dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur deel van die Groter Pretoria 

Metropolitaanse Oorgangsraad uitmaak, die groter klem op die fundamentele regte 

van mense en die inagneming van kriteria wat vir meningsopnames geld, is dit nie 

voldoende dat 'n meningsopname slegs op die sport-en rekreasiebehoeftes van die 

blanke gemeenskap van die Substruktuur fokus nie. Ten einde innoverend en 

pro-aktief op te tree behoort meningsopnames ten opsigte van sport- en 

rekreasiebehoeftes binne die grense van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur onderneem te word wat die behoeftes van die totale gemeenskap 
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weerspieel. Op die wyse kan daar nader beweeg word na 'n eenvormige beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste. 

Aangesien organisering eers kan plaasvind nadat gemeenskapsbehoeftes volgens 

Van Wyk (1993:3) ge"identifiseer is, is dit soveel te meer van belang dat die 

identifisering van gemeenskapsbehoeftes, met inagneming van die demokra

tiseringsbeginsel en met behulp van meningsopnames, behoort plaas te vind. Op 

die wyse kan die werklike behoeftes van die totale gemeenskap ten opsigte van 

sport- en rekreasiedienste in 'n eenvormige beleid gereflekteer word. Beleid wat 

aan die hand van 'n beleidsmodel daargestel word (kyk par. 6.5.1 infra), kan die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur in staat stel om departemente, wat 

met sport- en rekreasiedienste gemoeid is, so te organiseer dat departementele 

doelwitte, werkverdeling en interne organisatoriese reelings op die verwesenliking 

en bevordering van sport- en rekreasiebehoeftes van die totale gemeenskap 

gefokus is. 

In die volgende rubrieke word die organisering van sport- en rekreasiedienste binne 

die formele struktuurvan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuurverder 

ontleed en word vasgestel in welke mate die behoeftes van die inwoners ten 

opsigte van sport- en rekreasiedienste in die formele struktuur van die Substruktuur 

weerspieeling vind. Hierbenewens sal bepaal word in we Ike mate die gebrek aan 

eenvormige beleid die organisering van sport- en rekreasiedienste be"invloed het. 

5.4 DEPARTEMENTALISASIE 

Departementalisasie verwys na die proses waarvolgens die uitvoerende komponent 

van 'n plaaslike owerheid in kleiner eenhede, bekend as departemente, verdeel 

word (Hanekom & Brynard 1989: 13). Die uiteindelike doel met departementalisasie 

is om die hoofkategoriee van funksies binne bepaalde departemente sodanig te 

struktureer, koordineer en te groepeer dat 'n gemeenskaplike doelwit bereik kan 

word (Robbins 1987:58; Scott 1987:215; Van Zyl 1991:13-6). 
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In teorie blyk dit dat daar bepaalde kriteria is wat in ag geneem behoort te word 

wanneer departemente geskep word en wat as belangrike riglyn kan dien wanneer 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal word. Kriteria en 

vrae wat daaruit voortspruit behoort ten eerste ontleed te word omdat dit as 

raamwerk dien wanneer besluite geneem word oor die kategoriee van departemente 

wat ingestel behoort te word (Hanekom & Brynard 1989: 14). Nadat die kriteria 

ge'identifiseer is, is dit ten tweede nodig om die verskillende kategoriee 

waarvolgens departemente ingedeel word, te identifiseer. Dit kan 'n invloed op die 

formele struktuur van 'n plaaslike owerheid soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur he. Dit is ten derde nodig om, met inagneming van 

die kriteria vir departementalisasie en kategoriee van departemente, departemente 

gemoeid met die organisering van sport- en rekreasiedienste te ontleed. Op die 

wyse kan bepaal word of sodanige departemente tot die koordinering en sinvolle 

organisering van sport- en rekreasiedienste bydra. 

5.4. 1 Kriteria vir die daarstelling van departemente 

Tydens die proses van departementalisasie is daar bepaalde kriteria wat tydens die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste in 

aanmerking geneem behoort te word. Hierdie kriteria en vrae kan as 'n raamwerk 

dien wanneer besluite ten opsigte van die skepping van departemente geneem 

word. Die volgende kriteria en vrae voortspruitend daaruit behoort vol gens 

Hanekom & Brynard (1989:14) oorweeg te word: 

Gemeenskapsbelang. Word die departement in belang van die gemeenskap 

ingestel? Tydens die installing van departemente behoort kennis geneem 

te word van gemeenskapsbehoeftes en erkenning aan sodanige behoeftes 

verleen te word (kyk par. 5.3 supra). 

Doeltreffende en effektiewe benutting van hulpbronne. Dra die departement 

tot die doeltreffende en effektiewe benutting en aanwending van skaars 

hulpbronne soos finansies by? 
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Gemeenskapswaardes. Word erkenning verleen aan gemeenskapswaardes 

en word dit gerespekteer wanneer departemente ingestel word? 

Oorvleueling en duplisering. Vind oorvleueling en duplisering van funksies 

vanwee departementalisasie plaas? In welke mate vind daar samewerking 

en koordinering van werksaamhede tussen departemente plaas? 

Belangrikheid van funksie. Bied die funksie, wat uitgevoer behoort te word, 

genoegsaam regverdiging vir die bestaan van 'n afsonderlike departement? 

Benewens die bovermelde kriteria is dit ook belangrik dat die kategoriee 

waarvolgens departemente ingedeel word ontleed word. Die kategoriee behoort 

in ag geneem te word wanneer beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste aan die hand van 'n beleidsmodel in hoofstuk ses daargestel word. 

5.4.2 Kategoriee waarvolgens departemente ingedeel word 

Die indeling van departemente word volgens Robbins (1993:497-499) aan die hand 

van bepaalde kategoriee onderneem, te wete: 

Gemeenskaplikheid van funksies wat behels dat departemente volgens 

gemeenskaplikheid en eendersoortigheid van dienste en funksies ingedeel 

word om 'n bepaalde doelwitte bereik. 'n Voorbeeld in die verband is 'n 

stadsbeplanningsdepartement waar onder andere argitekte, stads

beplanners, boubeamptes en administratiewe personeel by die stadsbeplan

ningsfunksie betrokke is. 

Die aard van die produk of diens wat gelewer word behels dat 

departemente, ooreenkomstig die gespesialiseerde dienste en funksies wat 

aan 'n groep of instelling gelewer word, ingedeel word. 'n Voorbeeld in die 

verband is munisipale departemente wat vir beskermingsdienste verant

woordelik is. 
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Die geografiese gebied waarin die diens gelewer word en wat behels dat die 

dienste en funksies, in 'n spesifieke geografiese gebied, in 'n departement 

of afdeling saamgevoeg word. Die indeling van funksies en dienste vind dus 

plaas ooreenkomstig die plek waar dit gelewer word. 'n Voorbeeld in die 

verband is 'n gesondheidsdiensdepartement waar klinieke geografies in 

verskillende woongebiede binne 'n munisipale gebied gevestig is, ten einde 

'n gesondheidsdiens in die betrokke woongebiede te lewer. 

Die klient of gemeenskap aan wie die diens gelewer word en wat daarop 

neerkom dat al die afdelings wat dienste en funksies aan 'n spesifieke groep 

of gemeenskap lewer, in dieselfde departement saamgevoeg word. 'n 

Voorbeeld in die verband is 'n departement wat biblioteek- en kultuurdienste 

aan 'n spesifieke groep binne die munisipale gemeenskap lewer. 

Verskeie teoretici is dit eens dat dit nie moontlik is om slegs 'n enkele kategorie 

soos gemeenskaplikheid van funksies, vir die proses van departementalisasie uit te 

sander nie {Robbins 1987:58,59; Robbins 1993:497-499; Van Straaten [s.a.]:80). 

Veranderings vanuit die eksterne omgewing noodsaak ju is dat instellings, soos die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, voortdurend al die kategoriee in 

ag behoort te neem wanneer departementalisasie onderneem word. Dit is ook nie 

soseer van belang watter kategoriee of kombinasie van kategoriee vir die vorming 

van 'n departement gebruik word nie. Wat wel van belang is, is dat die keuse ten 

opsigte van 'n bepaalde kategorie of kombinasie daarvan sodanig behoort te wees 

dat dit doeltreffende en effektiewe dienslewering te weeg behoort te bring. {Van 

Straaten [s.a.]:80.) Dit is ter wille van byvoorbeeld eenvormigheid, verhoogde 

doeltreffendheid en effektiwiteit nodig dat sport- en rekreasiedienste op grond van 

gemeenskaplike en eendersoortige funksies, en in ooreenstemming met beleid wat 

daarvoor voorsiening maak, in een departement binne die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur gegroepeer word. Fragmentering en duplisering van 

sport- en rekreasiedienste kan sodoende uitgeskakel word. Eweneens mag dit 

nodig wees om in die toekoms, vanwee veranderings uit die eksterne omgewing 

en weens die installing van metropolitaanse oorgangsrade, die geografiese gebied 

as kategorie vir departementalisasie te oorweeg. In die volgende rubriek word die 
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departemente van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, wat met 

sport- en rekreasiedienste gemoeid is, ontleed en word vasgestel watter kategoriee 

gebruik is om sodanige departemente tot stand te bring. 

5.4.3 Departemente gemoeid met sport- en rekreasiedienste 

Volgens Kilian (1992:21) is die ideaal dat die optimale groepering van funksies in 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nagestreef word en dat 

departemente van die Substruktuur ooreenkomstig die gemeenskaplikheid en 

eendersoortigheid van funksies en dienste saamgestel word. Dit veronderstel dat 

elke departement in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur werk doen 

wat eie aan die betrokke departement is. In bovermelde verband het die 

Substruktuur rasionaliserings- en herstruktureringsondersoeke onderneem aan die 

hand waarvan departemente ten eerste ooreenkomstig die kategorie van gemeen

skaplikheid en eiesoortigheid saamgevoeg kon word. Bestaande organisatoriese 

strukture van departemente kan ten tweede aangepas word ten einde doeltreffende 

en effektiewe organisering te bevorder. (Kilian 1992:7; Stadsraad 1991 /1992:39.) 

Rasionalisering behels, in terme van sport- en rekreasiedienste, dat die oorhoofse 

organisatoriese struktuur van plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur so struktureer word dat dit tot die sinvolle 

organisering van sport- en rekreasiedienste bydra (Kilian 1992:4). Voorstelle, wat 

ten opsigte van die rasionalisering van departemente gemoeid met sport- en 

rekreasiedienste geld, het onder andere behels dat die Departement Biblioteek en 

Kultuur en die Afdeling Parke en Ontspanning saam met aanverwante departemente 

binne 'n enkele departement saamgevoeg word (Kilian 1992:26,27). Bovermelde 

voorstel is opsigself 'n aanduiding dat die bestaande fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste nie aanvaarbaar is nie. Dit is egter opvallend dat die bovermelde 

voorstel nie ge'implementeer is nie (kyk fig. 5.1 infra) en is eweneens 'n aanduiding 

dat daar tans geen beleid bestaan aan die hand waarvan sodanige organisatoriese 

voorstelle deurgevoer en ge'implementeer kan word nie. 



FIGUUR 5.1: OORHOOFSE ORGANISATORIESE STRUKTUUR VAN DIE SUIDELIKE PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 
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Herstrukturering behels dat organisatoriese leemtes (kyk par. 5.7.1 - 5.7.5 infra) 

binne departemente ge'identifiseer word sodat voorstelle gemaak kan word aan die 

hand waarvan sodanige leemtes aangespreek kan word (Stadsraad 1992/1993: 

Bylaag C). Voorstelle, wat ten opsigte van herstrukturering gemaak is, het onder 

andere met interne organisatoriese reelings soos die spanwydte van beheer en 

kommunikasie te make en word verderaan ontleed. Dit is nodig dat albei die 

bovermelde ondersoeke op die stadium vermeld word aangesien sodanige onder

soeke deur die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur onderneem is nadat 

organisatoriese struktuurprobleme en ander interne organisatoriese probleme binne 

die Substruktuur ge'identifiseer is (Kilian 1992:4). Die volgende probleme is 

byvoorbeeld telkens gei'dentifiseer: 

gebrekkige koordinering en kommunikasie; 

foutiewe plasing of groepering van funksies; en 

ondoeltreffende en oneffektiewe spanwydtes van beheer. 

In teorie word dit telkens bevestig dat bovermelde probleme juis ontwikkel omdat 

bepaalde faktore soos gemeenskapsbelange, gemeenskapswaardes, oorvleueling 

en auplisering (kyk par. 5.4.1 supra) en die kategoriee vir departementalisasie soos 

eendersoortigheid van funksies (kyk par. 5.4.2 supra) nie in ag geneem word 

wanneer departemente geskep en gestruktureer word nie. Wanneer die oorhoofse 

organisatoriese struktuur van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

teoreties beoordeel word (aan die kriteria vir die daarstelling van departemente en 

die kategoriee waarvolgens departemente ingedeel word), word dit betwyfel of al 

die departemente van die Substruktuur ooreenkomstig die gemeenskaplikheid en 

eendersoortigheid van funksies gestruktureer word. As voorbeeld kan die 

Departement Biblioteek en Kultuur (wat 'n onafhanklike departement is), die 

Afdeling Parke en Ontspanning (wat organisatories in die Departement van die 

Stadsingenieur gesetel is), die Departement van Gesondheidsdienste (wat onder 

andere vir die verwydering van tuinvullis verantwoordelik is) en die Elektrotegniese 

Departement (wat onder andere vir die snoei van straatbome verantwoordelik is) 
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gebruik word. Bovermelde departemente is almal met 'n bepaalde gemeenskaplike 

funksie, te wete rekreasie, gemoeid terwyl die Afdeling Parke en Ontspanning ook 

met die organisering van sportdienste gemoeid is. 

Dit blyk uit die voorafgaande dat departemente betrokke by sport- en 

rekreasiedienste nie ooreenkomstig die eendersoortige en gemeenskaplike aard van 

funksies in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ingedeel en groepeer 

word nie en om die rede nie optimaal gekombineer en benut word nie (Stadsraad 

1991 /1992:6). Bovermelde blyk in teorie 'n organisatoriese probleem te wees wat 

voortspruit uit die inherente weerstand teen organisatoriese verandering. Brynard 

(1982:5) wys daarop dat verandering binne 'n plaaslike owerheid soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nie soseer teengestaan word nie, maar dat 

die gevolge van verandering wel bevraagteken word. Weerstand teen verandering 

is eerder 'n manier om te voorkom dat die bestaande ewewig versteur word. 

Gevestigde belange binne 'n plaaslike owerheid word beskerm aangesien die vrees 

byvoorbeeld bestaan dat bevorderingsmoontlikhede deur verandering be'invloed sal 

word. (Brynard 1982:7.) 'n Gevolg hiervan is dat organisatoriese strukture 

verouderd raak en nie by veranderende omstandighede aanpas nie. Verder vind 

onnodige departementalisasie en die gevolglike fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste plaas, pleks daarvan dat gemeenskaplike funksies en dienste 

eerder in 'n enkele departement saamgevoeg word. (Stadsraad 1991 /1992:6.) 'n 

Wesentlike probleem, wat in der waarheid tot al die bovermelde probleme 

aanleiding gee, is die gebrek aan geskrewe beleid vir organisering. Sodanige beleid 

is noodsaaklik ten einde organisatoriese riglyne te bepaal aan die hand waarvan 

organise ring kan plaasvind. Dit behoort deurgevoer en ge'implementeer te word aan 

die hand van voorstelle wat uit die rasionaliserings- en herstruktureringsondersoeke 

voortspruit en met departementalisasie verband hou. (Stadsraad 1990(b):22,23.) 

Uit die voorafgaande ontleding blyk dit dat die proses van departementalisasie in 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur voortdurend hersien behoort te 

word ten einde te bepaal of bestaande departemente nog hulle bestaansreg 

regverdig en aan die eise van doeltreffendheid en effektiwiteit voldoen. Nadat 

gemeenskapsbehoeftes ge'identifiseer is en departemente formeel gestruktureer is 



152 

om sodanige behoeftes te verwerk, is dit nodig dat departementele doelwitte 

geformuleer word ten einde die werksaamhede van departemente te orden en 

rigting aan die uitvoering van werksaamhede te gee. 

5.5 BEPALING VAN DEPARTEMENTELE DOELWITTE 

'n Departementele doelwit kan omskryf word as 'n spesifieke verbintenis van 'n 

departement om binne 'n bepaalde tydperk 'n bepaalde resultaat ooreenkomstig 'n 

bepaalde standaard te bereik (Van Zyl 1991 :4-13). Wanneer departemente tot 

stand kom is dit belangrik dat departementele doelwitte vir sodanige departemente 

ge'identifiseer word. Dit is belangrik aangesien departementele doelwitte die 

bestaansrede van departemente bevestig. (Van Wyk 1993:4.) 

Vanwee die belangrikheid van departementele doelwitte is dit ten eerste nodig om 

teoreties vas te stel wat die nuttigheidswaarde van doelwitte binne departemente 

is. Ten tweede word die praktiese manifestering van doelwitte binne die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontleed ten einde vas te stel in welke mate 

sodanige doelwitte 'n weerspieeling van gefragmenteerde en gebrekkige beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste is en in welke mate doelwitte 

noodsaaklik vir die daarstelling van eenvormige be le id vir die organisering van sport

en rekreasiedienste is. 

5.5.1 Nuttigheidswaarde van departementele doelwitte 

In teorie blyk dit dat doelwitte as 'n belangrike bron van motivering binne 

departemente beskou word (Robbins 1993:221; Van Zyl 1991 :4-5). Dit spruit 

voort uit die feit dat doelwitte spesifiek aandui wat gedoen behoort te word en 

hoeveel hulpbronne vir die uitvoering van sodanige doelwitte benodig word 

(Robbins 1993:221 ). 'n Doelwit help dus om die werksomgewing af te baken 

aangesien dit help om die aard, omvang en rigting van optrede binne 'n 

departement aan te dui (Reynders 1977:20). 
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Doelwitte bied voorts 'n raamwerk aan die hand waarvan departementele 

werksaamhede geevalueer kan word. Dit kan bewerkstellig word deur byvoorbeeld 

doelwitte van verwante departemente, soos departemente betrokke by die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropo

litaanse Substruktuur, met mekaar te vergelyk ten einde 'n standaard vir 

werkverrigting te bepaal. (Van Zyl 1991 :4-4,5-5.) 

Doelwitte is voorts van waarde aangesien dit tot die verdeling van werksaamhede 

binne departemente aanleiding gee en struktuur aan a,fdelings binne departemente 

gee (Van Zyl 1991 :4-4). Werkverdeling kan gevolglik eers plaasvind nadat 

departementele doelwitte bepaal is (Kroon 1991 :237). In aansluiting by die 

bovermelde uiteensetting dra departementele doelwitte ook tot die verskerping van 

beheermaatreels en doelgerigte beplanning by. As sodanig kan dit die organisering 

van departemente bevorder. (Stadsraad 1991 /1992:Bylaag C.) Departementele 

doelwitte bevorder ook koordinasie en kommunikasie binne 'n departement. Dit 

bied byvoorbeeld 'n formaat en standaard van wat in 'n spesifieke departement op 

'n gegewe tydstip beoog word. Daar behoort oor belangrike inligting gekom

munikeer te word sodat werksaamhede, wat 'n bepaalde departement behoort uit 

te voer, gekoordineerd kan plaasvind. (Van Zyl 1991 :4-3.) 

Departementele doelwitte is veral van waarde wanneer beleid bepaal word. 

Reynders (1977:20, 171) stel dit dat doelwitte in der waarheid die rigsnoer vir 

beleidbepaling vorm en die aard, omvang en rigting van optrede binne 

departemente verteenwoordig. As sodanig bied departementele doelwitte 

noodsaaklike inligting wat ook in beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste weerspieel behoort te word. Doelwitte is tydsgebonde en dit 

impliseer dat dit na afloop van 'n bepaalde tyd, en met inagneming van die 

veranderings in die eksterne omgewing, aangepas en gewysig kan word. Beleid 

behoort ook voortdurend, soos wat doelwitte gewysig en verander word, by 

sodanige veranderings aangepas te word. Aangesien departementele doelwitte 'n 

raamwerk vir die daarstelling van beleid bied, is dit nodig om die praktiese 

manifestering van departementele doelwitte, wat met die organisering van sport

en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ver-
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band hou, te ontleed. Sodoende kan bepaal word of departementele doelwitte 

gefragmenteer en gebrekkig is en as sodanig in beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste weerspieel word. 

5.5.2 Praktiese manifestering van departementele doelwitte 

Daar is reeds in paragraaf 5.4.3 aangetoon dat daar vier departemente is wat binne 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur met die organisering van sport

en rekreasiedienste gemoeid is. Sodanige departemente behels die Departement 

Biblioteek en Kultuur, Departement van die Stadsingenieur, Departement van 

Gesondheidsdienste en die Elektrotegniese Departement. Die gevolg hiervan is dat 

sport- en rekreasiedienste tussen die betrokke departemente gefragmenteer word 

en dat departementele doelwitte in die verband gefragmenteer en dikwels gebrekkig 

is. 

Die Afdeling Parke en Ontspanning is byvoorbeeld organisatories in die 

Departement van die Stadsingenieur gesetel en laasgenoemde beskik tans oor geen 

doelwitte wat op sport- en rekreasiedienste betrekking het nie (Van Biljon 1994). 

Hierbenewens blyk dit dat die doelwitte van die Departement Gesondheidsdienste 

ook gebrekkig blyk te wees in soverre dit rekreasiedienste betref. Die Departement 

beskik slegs oor een enkele doelwit te wete om 'n omvattende gesondheidsdiens 

op 'n bekostigbare wyse aan die inwoners van Verwoerdburg te lewer. (Stadsraad 

1992/1993:Bylaag D.) 

Benewens die voorafgaande twee departemente blyk dit dat die Elektrotegniese 

Departement ook oor geen primere doelwitte beskik wat spesifiek op die 

organisering van rekreasiedienste betrekking het nie. Daar bestaan wel 'n 

sekondere doelwit wat behels dat aan alle verbruikers binne die elektriese 

verspreidingsgebied elektriese krag teen die hoogs moontlike beskikbaarheid en 

teen die laags moontlike koste voorsien word. (Stadsraad 1994:Bylaag B.) 

Die enigste departement wat oor bepaalde doelwitte beskik wat spesifiek op 

rekreasiedienste betrekking het, blyk die Departement Biblioteek en Kultuur te 
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wees. Dit is egter opvallend dat daar, vanwee 'n gebrek aan beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste, nie 'n ge'integreerde stel doelwitte 

bestaan waarvolgens die bovermelde Departement se werksaamhede uitgevoer kan 

word nie. Hierbenewens bestaan daar ook slegs doelwitte wat uitsluitlik op die 

Kultuurafdeling van die bovermelde Departement betrekking het en is daar geen 

doelwitte wat op die Departement in totaliteit betrekking het nie. Die doelwitte van 

die Kultuurafdeling behels dat die kultuurbevorderingsaktiwiteite doeltreffend en 

effektief uitgevoer word. Dit behels voorts dat moontlikhede ondersoek word om 

kultuur te bevorder, dat skakeling en samewerking met belanghebbende instansies 

en departemente bewerkstellig word en dat toegesien word dat kultuur die nodige 

ondersteuning, bevordering en uitbouing geniet. Hierbenewens behels die doel

witte van die Kultuurafdeling ook dat toepaslike en toegeruste personeel die 

kultuurbevorderingskomponent beman en dat voorsiening gemaak word dat die 

nodige toerusting en fondse verskaf word ten einde die bovermelde komponent in 

staat te stel om hul taak doeltreffend en effektief uit te voer. 'n Verde re doelwit 

behels om 'n deurlopende kultuurbewustheid by die gemeenskap van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te kweek. (Stadsraad 1990(a):37.) 

Uit die voorafgaande ontleding blyk dit dat departementele doelwitte ten opsigte 

van sport- en rekreasiedienste gefragmenteerd en gebrekkig is. Bovermelde 

situasie is die direkte gevolg van die gebrekkige missie en doelstellings wat tans vir 

sport- en rekreasiedienste bestaan (kyk par.3.3.5 supra) en word eweneens in die 

bestaande gebrekkige en gefragm,enteerde aard van beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste weerspieel (kyk par. 3.3.2 supra). Soos telkens in die 

studie vermeld bevestig die bestaande gefragmenteerde en gebrekkige reelings, wat 

ten opsigte van sport- en rekreasiedienste bestaan (soos dit in departementele 

doelwitte weerspieel word), die noodsaaklikheid daarvan dat 'n eenvormige beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel en ge'implementeer 

behoort te word om organisatoriese probleme (soos gebrekkige en gefragmenteerde 

doelwitte) uit te skakel. 

Aangesien werkverdeling eers kan plaasvind nadat departementele doelwitte bepaal 

en ge'identifiseer is, impliseer dit dat die werkverdeling ten opsigte van sport- en 
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rekreasiedienste ook deur departementele doelwitte be"invloed word. Die 

aangeleentheid word in die volgende rubriek verder toegelig. 

5.6 WERKVERDELING 

Nadat Departemente (deur middel van die proses van departementalisasie) 

gestruktureer en georganiseer is en departementele doelwitte bepaal is, behoort 

werksaamhede van departemente verder in kleiner funksionele eenhede (soos 

afdelings en seksies) binne departemente afgebreek te word. Werkverdeling kan 

dus omskryf word as die proses waarvolgens werk in kleiner organisatoriese 

eenhede afgebreek word sodat die werk so doeltreffend en effektief as moontlik 

uitgevoer kan word (Robbins 1993:489; Simon, Thompson & Smithburg 

1991:133). 

Ten einde te verseker dat werkverdeling doeltreffend en effektief plaasvind behoort 

bepaalde voorvereistes nagekom te word. Sodanige teoretiese voorvereistes word 

ten eerste ge"identifiseer waarna werkverdeling ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste binne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ten 

tweede ontleed word. 

5.6.1 Voorvereistes vir die verdeling van werk 

Soos in die vorige rubriek vermeld is dit ten eerste nodig dat departementele 

doelwitte geformuleer word, daarna kan daar eers sprake van werkverdeling wees 

(Kroon 1991 :237). Doelwitte skep nie net die raamwerk en vertrekpunt vir die 

verdeling van werk nie maar bepaal ook wat die aard en omvang van werksaam

hede is (Reynders 1977:20). Die formulering van doelwitte verhoed in der 

waarheid dat verbandhoudende werksaamhede gedupliseer en tussen verskillende 

afdelings gefragmenteer word (Kroon 1991 :238). 
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Ten tweede behoort bepaal te word of die omvang van werksaamhede in der 

waarheid die verdere verdeling van werk tussen afdelings regverdig. Wanneer die 

omvang van werksaamhede te klein is, regverdig dit byvoorbeeld nie verdere 

werkverdeling nie (Kroon 1991 :237). Hierbenewens behoort ook bepaal te word 

of daar nie reeds afdelings bestaan wat sodanige werk verrig of kan verrig nie. Dit 

impliseer dat doelmatige kommunikasie tussen afdelings behoort plaas te vind. In 

teorie word kommunikasie binne afdelings deur amptenare se ingesteldheid teenoor 

ander amptenare en hulle inherente motivering, om met ander amptenare te 

kommunikeer, be'invloed (Van Straaten [s .a]: 1 21 ) . Kommunikasie word ook deur 

die roete waardeur dit vloei en wat die formele kanale van kommunikasie behels 

be'invloed (Kroon 1991 :420; Simon et al. 1991: 162). Dit is byvoorbeeld, vanwee 

die gefragmenteerde verdeling van sport- en rekreasiedienste, moeilik om formele 

kommunikasiekanale tussen die verskillende afdelings (wat met sport- en 

rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gemoeid is) 

te bewerkstellig. Gesonde kommunikasie tussen afdelings is noodsaaklik 

aangesien daar deur middel van kommunikasie bepaal kan word of bepaalde 

werksaamhede gedupliseer word. Produktiwiteit binne afdelings kan verhoog word 

en daar kan verseker word dat skaars hulpbronne soos personeel en finansies, 

weens die oordeelkundige verdeling van werk, ten volle ontgin en ontwikkel word. 

(Van Straaten [s.a.]:86.) 

'n Verdere voorvereiste, wat ten derde gestel word om werkverdeling sinvol te laat 

plaasvind, is dat die werksomgewing stabiel behoort te wees. Daar is verskeie 

faktore wat die stabiele werksomgewing kan be'invloed en wat ook 'n invloed op 

die verdeling van werk kan he. Die volume en omvang van werk wat op 'n gegewe 

tydstip afgehandel word kan werkverdeling be'invloed. 'n Tydeliketoename in werk 

regverdig nie noodwendig dat werkverdeling plaasvind nie terwyl die konstante 

toename in werk weer regverdiging vir werkverdeling kan bied. Hierbenewens kan 

die stabiliteit van die werksomgewing deur departementele doelwitte be'invloed 

word. Departementele doelwitte wat verander word kan byvoorbeeld tot die totale 

herverdeling van werk aanleiding gee terwyl 'n gebrek aan departementele 

doelwitte duplisering van werksaamhede tot gevolg kan he. (Kroon 1991 :23.) 
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Met inagneming van die voorafgaande voorvereistes, wat in teorie vir 

werkverdeling geld, word die verdeling van sport- en rekreasiedienste in die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur verder ontleed. Sodoende kan 

bepaal word in we Ike mate werkverdeling deur bestaande departementele doelwitte 

be"invloed word en in welke mate werkverdeling bloot die weerspieeling van 

gebrekkige en gefragmenteerde beleid is. 

5.6.2 Verdeling van sport- en rekreasiedienste 

In paragraaf 5.4.3 is vasgestel dat sport- en rekreasiedienste nie ooreenkomstig die 

eendersoortige en gemeenskaplike aard daarvan in een departement gegroepeer is 

nie. 'n Direkte gevolg daarvan is dat doelwitte ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste gefragmenteer is en dat 'n verskeidenheid van afdelings in 

verskillende departemente by sport- rekreasiedienste betrokke is (kyk fig. 5.2, 5.3, 

5.4 & 5.5 infra). 

Volgens Van Biljon ( 1994) is verskeie afdelings in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur huidiglik by een of ander funksie van sport en/of 

rekreasie betrokke. Die Afdeling Vaste afval (Departement van Gesondheids

dienste) is byvoorbeeld vir die opruiming van erwe en tuinvullisverwydering 

ver~ntwoordelik (kyk fig. 5.2 infra) terwyl die Afdeling Stelselbedryf (Elektro

tegniese Departement) vir die snoei van straatbome verantwoordelik is (kyk fig. 5 .3 

infra). Die Afdeling Hoofbiblioteek, Afdeling Takbiblioteke en die Afdeling 

Kultuurdienste (Departement Biblioteek en Kultuur) is weer vir 'n verskeidenheid 

van rekreasie-aktiwiteite soos biblioteek- en kultuurdienste en die aanbied van 

vakansieprogramme vir kinders verantwoordelik (kyk fig. 5.4 infra). Hierbenewens 

is die Afdeling Parke en Ontspanning (Stadsingenieursdepartement) ook vir 'n 

verskeidenheid van funksies verantwoordelik wat met die werksaamhede van die 

voorafgaande departemente oorvleuel (kyk fig. 5.5 infra). So byvoorbeeld is 

laasgenoemde Afdeling vir die instandhouding van parke en straatbome 

verantwoordelik en bied die Afdeling ook vakansieprogramme vir skoolgaande 

kinders aan. 



FIGUUR 5.2: WERKVERDELING VAN DIE DEPARTEMENT VAN GESONDHEIDSDIENSTE VAN DIE SUIDELIKE 
PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 
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FIGUUR 5.3: WERKVERDELING VAN DIE ELEKTROTEGNIESE DEPARTEMENT VAN DIE SUIDELIKE PRETORIA 
METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 
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FIGUUR 5.4: WERKVERDELING VAN DIE DEPARTEMENT BIBLIOTEEK EN KULTUUR VAN DIE SUIDELIKE 
PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 
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Hoof Bibliotekaris 

Af deling Takbiblioteke 

(lewering van 
gedesentraliseerde 
biblioteekdiens en 
takbiblioteekdiens) 

(Coetzee-Smit 1994; Stadsraad 1992/1993: Bylaag Cl 
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FIGUUR S.S: WERKVERDELING VAN DIE DEPARTEMENT VAN DIE STADSINGENIEUR VAN DIE SUIDELIKE 
PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 
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borne) 

(Stadsraad 1992/1993:Bylaag H; Van Biljon 1994) 
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Die verdeling, duplisering en fragmentering van werk tussen verskillende afdelings, 

soos hierbo genoem, is 'n verbreking van die beginsel van sinvolle werkverdeling 

en dui daarop dat werk nie ooreenkomstig die voorvereistes, wat in teorie geld, 

plaasgevind het nie (kyk par. 5.6.1 filJQI.a.). In teorie word byvoorbeeld as 

voorvereiste gestel dat doelwitte duidelik omskryf behoort te word aangesien dit 

'n raamwerk skep waarbinne werkverdeling sinvol kan plaasvind, die duplisering 

van werk uitgeskakel kan word en beleid eers geformuleer kan word nadat 

doelwitte gestel is (Kroon 1991 :237). Hierbenewens bevorder doelwitte in teorie 

ook die vloei van kommunikasie. Belangrike inligting, ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste, wat uitgevoer behoort te word, word op die wyse aan die 

betrokke afdelings deurgevoer (Van Zyl 1991 :4-3). Die vloei van kommunikasie 

word egter bemoeilik vanwee die feit dat 'n ge'integreerde stel doelwitte vir sport

en rekreasiedienste ontbreek en sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 

afdelings gefragmenteer word. Een manier waardeur die sinvolle verdeling van werk 

verseker kan word, is om 'n ge'integreerde stet doelwitte vir sport- en 

rekreasiedienste saam te stet aan die hand waarvan eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste bevorder kan word. Daar bestaan, soos 

reeds vermeld, geen eenvormige belaid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nie. Die 

situasie word ook in die interne organisatoriese reelings van die Substruktuur 

weerspieel. 

5. 7 INTERNE ORGANISATORIESE REELINGS 

lnterne organisatoriese reelings kan omskryf word as 'n stel beginsels wat eie aan 

enige installing is en wat die sinvolle administrasie van instellings moontlik maak 

(Chandler & Plano 1988: 19). Sodanige beginsels hou ten eerste verband met die 

spanwydte van beheer wat veronderstel dat daar 'n beperking is op die aantal 

ondergeskiktes waaroor 'n hoof toesig kan hou. Ten tweede behels interne 

organisatoriese reelings die delegering van gesag en verantwoordelikheid vanaf 'n 

hoer komponent na 'n laer komponent. Die bewaring van eenheid van gesag is ten 
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derde 'n verdere interne organisatoriese reeling wat behels dat 'n ondergeskikte 

slegs een hoof het aan wie verantwoording gedoen word. (Chandler & Plano 

1988:19, 132.) 

Benewens die voorafgaande is spesialisasie ten vierde 'n verdere ~nterne 

organisatoriese reeling wat behels dat werk in kleiner gespesialiseerde eenhede 

binne afdelings afgebreek word (Robbins 1993:489). Koordinasie en kommunikasie 

hou oak met interne organisatoriese reelings verband en word ten vyfde ontleed. 

lnterne organisatoriese reelings, soos hierbo ge'identifiseer, is interafhanklik van 

mekaar en kan nie in afsondering van mekaar gesien word nie. Ten einde die 

sinvolle organisering van sport- en rekreasiedienste te bevorder behoort sodanige 

interne organisatoriese reelings in ewewig met mekaar te wees. Wanneer die 

spanwydte van beheer byvoorbeeld te smal is kan dit tot gebrekkige kommunikasie 

aanleiding gee terwyl dit eweneens die delegering van gesag en verantwoordelik

heid bemoeilik. (Reynders 1977: 185, 187, 188.) 

Uit die voorafgaande blyk dit dat interne organisatoriese reelings met die bepaling 

van die spanwydte van beheer, delegering van gesag en verantwoordelikheid, 

bewaring van eenheid van gesag, spesialisasie, koordinasie en kommunikasie 

verband hou. Volgens Van Wyk (1993:6) word die formele struktuur van 'n 

installing daardeur be'invloed. Dit is dus nodig dat die interne organisatoriese 

reelings van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontleed word ten 

einde vas te stel in welke mate die formele struktuur van die Substruktuur daardeur 

be'invloed word en in welke mate dit 'n weerspieeling van gefragmenteerde en 

gebrekkige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste is. 

5. 7. 1 Spanwydte van beheer 

Spanwydte van beheer verwys na die aantal ondergeskiktes wat doeltreffend en 

effektief deur een hoof beheer en gelei kan word (Robbins 1993:495; Simon et al. 

1991: 131; Van Wyk 1989:63). In die rubriek word daar ten eerste bepaal watter 

eiesoortige faktore die spanwydte van beheer be'invloed en ten tweede wat die 
' 
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voordele en nadele van 'n smal spanwydte van beheer is. Daarna word die 

voordele en nadele van 'n bree spanwydte van beheer ten derde ontleed. Die 

spanwydtes van beheer van die departemente, gemoeid met die organisering van 

sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

word ten vierde ontleed. Sodoende kan bepaal word in welke mate die spanwydte 

van beheer, as interne organisatoriese reeling, deur 'n gebrek aan eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste be'invloed word. 

5.7.1.1 Eiesoortige faktore wat die spanwydte van beheer be'invloed 

Dit is teoreties nie moontlik om presies te bepaal wat die ideale spanwydte van 

beheer vir 'n departement of instelling behoort te wees nie, omdat eiesoortige 

faktore elke departement of installing uniek maak. Van Straaten ([s.a.]:56) stel dit 

dat die aantal ondergeskiktes wat deur 'n hoof beheer word deur die aard en 

omvang van die werk, waarmee hulle gemoeid is, bepaal word. Hoogs gespesiali

seerde werk van ondergeskiktes kan byvoorbeeld 'n smal spanwydte van beheer 

tot gevolg he terwyl werk van 'n roetine aard, soos die werk wat deur 'n 

tiksterpoel gedoen word, 'n breer spanwydte van beheer tot gevolg kan he. 

Hierbenewens stel Simon et al. (1991 :131) dit dat die spanwydte van beheer deur 

die vermoe van 'n hoof om kommunikasieprobleme doeltreffend en effektief op te 

los be'invloed word. 'n Hoof wat byvoorbeeld die vermoe het om goed te kommuni

keer en probleme in sy departement gou op te los behoort in staat te wees om oor 

'n groter groep ondergeskiktes beheer uit te oefen, wat eweneens 'n breer 

spanwydte van beheer tot gevolg kan he (Simon et al. 1991: 131). Craythorne 

(1993:261,262) identifiseer die tyd waaroor 'n hoof beskik, die tegniese en 

persoonlike bystand beskikbaar tot die hoof, die aard van die werk, die kwaliteit en 

intelligensie van sy ondergeskiktes en die geestelike en sosiale aanvaarbaarheid van 

sy beheer, as faktore wat 'n wesenlike invloed op die spanwydte van beheer kan 

he. Die vermoe en bekwaamheid van ondergeskiktes, wat met hulle vlak van 

opleiding verband hou, speel ook 'n rol want dit sal bepaal in welke mate werk na 

sodanige ondergeskiktes gedelegeer kan word (Reynders 1977: 187). Hoe meer 

opgelei ondergeskiktes is hoe beter begryp hulle probleme en is dit makliker om 

gesag en verantwoordelikhede na sodanige ondergeskiktes te delegeer. Die 

voorafgaande bevestig onder and ere dat daar geen vaste riglyne neergele kan word 
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ten einde te bepaal wat die ideale spanwydte van beheer vir 'n bepaalde organi

satoriese eenheid behoort te wees nie. 

Terwyl daar geen vaste riglyne vir die bepaling van die ideale spanwydte van 

beheer is nie, blyk dit tog of daar enkele voordele en nadele aan 'n bree en aan 'n 

smal spanwydte van beheer is wat, met inagneming van die eiesoortige faktore, 

oorweeg behoort te word wanneer die spanwydte van beheer bepaal word. Die 

vo~r en nadele van 'n smal spanwydte van beheer word vervolgens verder ontleed 

waarna die voordele en nadele van 'n bree spanwydte van beheer ontleed word. 

5.7.1.2 Voordele en nadele van 'n smal spanwydte van beheer 

'n Smal spanwydte van beheer impliseer dat daar meer hierargiese vlakke en 

leidinggewende vlakke bestaan terwyl die aantal ondergeskiktes per leidinggewende 

vlak verminder (Craythorne 1993:260; Kroon 1991 :245; Reynders 1977: 183). In 

teorie behels die voordele van 'n smal spanwydte van beheer onder andere dat 

beter beheer toegepas kan word aangesien daar minder ondergeskiktes is wat aan 

een toesighouer rapporteer (Stadsraad 1991 /1992:Bylaag C). Hierbenewens het 

die leidinggewende vlak meer tyd om aan bestuursfunksies te bestee omdat 

funksionele werk na laer hierargiese vlakke gedelegeer word (Reynders 1977: 185). 

Benewens die voordele van 'n smal spanwydte van beheer blyk dit in teorie dat 

daar ook enkele nadele aan verbonde is. Vanwee die grater aantal leidinggewende 

vlakke word kommunikasie bemoeilik want hoe meer hierargiese vlakke daar is, hoe 

groter raak die afstand wat inligting byvoorbeeld vanaf die laer vlakke na die hoer 

vlakke gekommunikeer word. Dit kan tot die vertraging en verkeerde vertolking 

van inligting aanleiding gee. (Reynders 1977: 183.) 

Benewens die voordele en nadele van 'n smal spanwydte van beheer is daar ook 

bepaalde voordele en nadele verbonde aan 'n bree spanwydte van beheer. Die 

aangeleentheid word vervolgens van nader ontleed. 
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5.7.1.3 Voordele en nadele van 'n bree spanwydte van beheer 

'n Bree spanwydte van beheer impliseer minder leidinggewende vlakke terwyl die 

aantal ondergeskiktes per leidinggewende vlak vergroot. In teenstelling met 'n 

smal spanwydte van beheer word beter kommunikasie bewerkstellig wanneer 'n 

bree spanwydte van beheer bestaan want daar is minder leidinggewende vlakke en 

inligting kan gevolglik oor 'n redelike kort afstand gekommunikeer word. (Reynders 

1977: 183.) Aangesien daar minder leidinggewende vlakke is, word die moreel van 

ondergeskiktes verhoog want ondergeskiktes voel hulle nie afgesonder van die 

leidinggewende korps nie. Die leidinggewende korps is ook nader aan die probleme 

wat in die laer vlakke ontwikkel en kan potensiele probleme gouer ge'identifiseer en 

aangespreek word. (Reynders 1977: 183, 185.) 

Nadele, wat kenmerkend van 'n bree spanwydte van beheer is, behels onder andere 

dat die aandag van die leidinggewende korps tussen die groot aantal onderge

skiktes verdeel word. Die leidinggewende korps kry gevolglik nie altyd die tyd om 

aan administratiewe funksies, soos beleidsaangeleenthede, te spandeer nie. 

(Reynders 1977: 183.) 

Met inagneming van die eiesoortige faktore wat die spanwydte van beheer kan 

be'invloed en die voordele en nadele daarvan, is dit nodig om die spanwydtes van 

beheer van die onderskeie departemente, wat met sport- en rekreasiedienste 

gemoeid is, te ontleed. Sodoende kan bepaal word in welke mate dit tot die 

sinvolle organisering van sport- en rekreasiedienste bydra. 

5.7-.1.4 Spandwydtes van beheer van departemente gemoeid met sport- en 

rekreasiedienste 

Sport- en rekreasiedienste is, soos in vorige rubrieke uitgewys, tussen verskillende 

departemente en afdelings gefragmenteer (kyk par. 5.4.3 & 5.6.2 supra). Om die 

rede word die betrokke departemente en afdelings se spanwydtes van beheer ont-
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leed ten einde te bepaal in welke mate dit die organisering van sport- en 

rekreasiedienste be'invloed. 

Die spanwydte van beheer in die bo-struktuur van die Afdeling Parke en 

Ontspanning het 'n 1: 1 verhouding wat smal is en wat tot gevolg het dat die Hoof 

van die Afdeling slegs een assistent hoof onder sy beheer het (Van Biljon 1993). 

Die spanwydte van beheer in die bo-struktuur van die Departement Biblioteek en 

Kultuur het ook 'n verhouding van 1: 1 en behels dat die Hoof Bibliotekaris aan die 

Assistant Stadsbibliotekaris rapporteer terwyl laasgenoemde weer aan die 

Stadsbibliotekaris rapporteer (Stadsraad 1992/1993:Bylaag C). Hierbenewens is 

die spanwydte van beheer van die Departement Gesondheidsdienste ook 'n 

verhouding van 1: 1 met die Adjunkhoof van Gesondheid wat aan die Hoof van 

Gesondheidsdienste rapporteer (Stadsraad 1992/1993:Bylaag D). Die spanwydte 

van beheer in die bo-struktuur van die Elektrotegniese Departement het 'n 1 :2 

verhouding wat breer as die voorafgaande spanwydtes is, met twee assistent 

elektrotegniese stadsingenieurs wat aan die Elektrotegniese Stadsingenieur 

rapporteer (Burger 1994; Stadsraad 1992/1993:Bylaag A). 

In teorie is enkele voordele en nadele ten opsigte van 'n smal en 'n bree spanwydte 

van beheer ge'identifiseer (kyk par. 5.7.1.2 & 5.7.1.3 supra) wat tot bepaalde 

organisatoriese probleme aanleiding gee. Dit blyk dat sodanige probleme ook in 

praktyk realiseer. Daar is in teorie vasgestel dat daar bepaalde eiesoortige faktore 

is wat tot 'n bepaalde spanwydte van beheer aanleiding kan gee (kyk par. 5.7.1.1 

supra). Wanneer 'n hoof oor goed opgeleide ondergeskiktes beskik, is dit 

byvoorbeeld maklik om gesag en verantwoordelikheid aan sodanige ondergeskiktes 

te delegeer omdat hulle gouer 'n probleem kan verstaan. 'n Hoof hoef ook nie 

soveel toesig en beheer uit te oefen nie, wat weer tot die ontwikkeling van 'n breer 

spanwydte van beheer aanleiding kan gee. (Reynders 1977: 185, 187.) 'n Smal 

spanwydte van beheer het in die Afdeling Parke en Ontspanning ontwikkel vanwee 

die feit dat daar onder andere nie voldoende opgeleide ondergeskiktes is aan wie 

die nodige gesag en verantwoordelikheid ten opsigte van sport- en rekreasiedienste 

gedelegeer kan word nie. Die spanwydte van beheer het in die bo-struktuur, soos 
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reeds vermeld 'n 1: 1 verhouding wat eweneens bevraagteken word en wat tot 

gevolg het dat die Hoof van die Parke en Ontspanningsafdeling slegs een assistant 

hoof onder sy beheer het en wat die leidinggewende funksie van die Hoof bemoeilik 

(kyk fig. 5.5 supra). Hierbenewens het daar vanwee 'n smal spanwydte van 

beheer kommunikasieprobleme in die Afdeling Parke en Ontspanning ontwikkel. 

Kommunikasie word bemoeilik omdat daar 'n tussenvlak (assistant hoof) tussen die 

Hoof van die Afdeling en sy ondergeskiktes is en kommunikasie eers deur die 

tussenvlak beweeg voordat dit die laer range bereik. (Stadsraad 1990(b): 

21,22,23.) 

Die. Departement Biblioteek en Kultuur het oak 'n smal spanwydte van beheer wat 

eweneens organisatoriese probleme tot gevolg het. Tydens die ondersoek na die 

herstrukturering van die Departement Biblioteek en Kultuur is uitgewys dat 

organisatoriese leemtes ontwikkel omdat daar tussenvlakke (assistant stads

bibliotekaris & hoof bibliotekaris) tussen die Stadsbibliotekaris en die 

gespesialiseerde afdelings van die betrokke Departement bestaan (Stadsraad 

1992/1993:8ylaag C). In teorie skep so 'n smal spanwydte van beheer juis 

kommunikasieprobleme aangesien die afstand wat inligting tussen die Stads

bibliotekaris en die ondergeskiktes beweeg, vanwee die tussenvlakke verleng word. 

Uit die herstruktureringsondersoek het dit ook geblyk dat die ondergeskiktes van 

die Kultuurafdeling van die Departement van Biblioteek en Kultuur vanwee 

kommunikasieprobleme en die afstand wat inligting moet beweeg besluit het om 

direk aan die Stadsbibliotekaris te rapporteer, sander om deur die tussenvlak 

(assistant stadsbibliotekaris) te werk. (Stadsraad 1992/1993:Bylaag C.) Voorstelle 

wat uit die bovermelde ondersoek voortgespruit het, het onder andere behels dat 

die spanwydte van beheer breer gemaak word en dat drie persona pleks van een 

aan die Stadsbibliotekaris rapporteer. In praktyk blyk dit egter dat sodanige 

voorstelle nie ge'implementeer is nie (kyk fig. 5.4 supra). Die smal spanwydte van 

beheer word eerder beklemtoon en is daar selfs 'n verdere tussenvlak (Hoof

bibliotekaris) tussen die gespesialiseerde afdelings en die Stadsbibliotekaris geskep 

wat die moontlikheid van verdere kommunikasieprobleme, soos dit telkens in teorie 

beklemtoon word, verhoog. 'n Leemte in bovermelde verband blyk 'n gebrek aan 

eenvormige beleid te wees aan die hand waarvan wetenskaplik gefundeerde riglyne 
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ge"identifiseer word en organisatoriese probleme, soos hierbo uitgewys, teegewerk 

kan word (Stadsraad 1990(b):22,23). 

Die. Departement Gesondheidsdienste het ook 'n smal spanwydte van beheer met 

die Adjunkhoof wat aan die Hoof van Gesondheidsdienste rapporteer. Na aanlei

ding van 'n ondersoek soortgelyk aan die wat vir die Departement Biblioteek en 

Kultuur onderneem is, is voorgestel dat die spanwydte van beheer breer gemaak 

word. Die doel van sodanige voorstel was onder andere om kommunikasie tussen 

die Hoof van Gesondheidsdienste en die laer range te bevorder. (Stadsraad 

1992/1993:Bylaag D.) Dit is egter opvallend dat die voorstel ten opsigte van die 

verbreding van die spanwydte van beheer nie ge'implementeer is nie (kyk fig. 5.2 

suora). In praktyk blyk dit dat die onderskeie afdelings tog direk met die Hoof van 

Gesondheidsdienste skakel ten einde kommunikasie te bevorder. Dit is bevestigend 

daarvan dat die spanwydte van beheer, soos dit tans is, nie korrek is nie en dat 

daar nie beleid is aan die hand waarvan bovermelde voorstelle uitgevoer kan word 

nie. 

'n Ondersoek na die spanwydte van beheer van die Departement van die Elektro

tegniese Stadsingenieur het getoon dat 'n breer spanwydte van beheer bestaan as 

wat die geval met die voorafgaande departemente was (kyk fig. 5.3 supra). Die 

spanwydte van beheer is breer gemaak omdat daar tot die gevolgtrekking gekom 

is dat kommunikasie vanwee 'n smal spanwydte van beheer bemoeilik word. Die 

rapporteringslyn word byvoorbeeld vanwee 'n smal spanwydte van beheer verleng 

en weens die lengte daarvan word formele kommunikasielyne omseil. Om die rede 

het die bovermelde Departement sy spanwydte van beheer breer gemaak ten einde 

probleme soos gebrekkige kommunikasie uit te skakel. (Stadsraad 1994: 12, 13.) 

Uit die voorafgaande ontleding blyk dit dat die spanwydtes van beheer soos hierbo 

uiteengesit, met die uitsondering van die Departement van die Elektrotegniese 

Stadsingenieur, nie korrek is nie. 'n Leemte wat in die bovermelde verband bestaan, 

is dat eendersoortige werk en funksies ten opsigte van sport- en rekreasiedienste 

tussen verskillende departemente gefragmenteer word (kyk par. 5.6 supra). Kilian 

(1992:7, 10) meld in bovermelde verband dat die organisatoriese strukture van die 



171 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur deur gebrekkige kommunikasie (as 

gevolg van foutiewe spanwydtes) be'invloed word en dat primere oorweging aan 

die optimale integrering van gemeenskaplike en eendersoortige werk en funksies 

geskenk behoort te word. Die spanwydte van beheer kan sodoende verbeter word 

en kommunikasie en ander organisatoriese reelings, soos die delegering van gesag 

en ~erantwoordelikheid, verbeter word. Daar kan nie sprake van doeltreffende en 

effektiewe spanwydtes van beheer wees as eendersoortige werk en funksies ten 

opsigte van sport- en rekreasiedienste tussen verskillende departemente verdeel is 

nie. Die korrekte spanwydte van beheer kan in werklikheid eers bepaal word nadat 

eiesoortige funksies, soos sport- en rekreasiedienste, waar moontlik saam 

gegroepeer is (Van Wyk 1989:191). Soos telkens na verwys, blyk die oorhoofse 

probleem te wees dat daar tans geen eenvormige beleid bestaan (kyk par. 3.3.2 

supra) aan die hand waarvan interne organisatoriese reelings, soos die spanwydte 

van beheer, vir sport- en rekreasiedienste op 'n wetenskaplik gefundeerde basis 

toegepas en uitgevoer kan word nie. Hieruit volg dit dat daar ten eerste 

eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel 

behoort te word sodat dit ten tweede as riglyn vir die integrering van 

eendersoortige en nouverwante funksies in een departement kan dien. Ten derde 

behoort interne organisatoriese reelings soos die bepaling van die spanwydte van 

beheer aan die hand van sodanige beleid bepaal te word ten einde dienslewering 

aan die gemeenskap in terme van sport en rekreasie te bevorder. 

'n Ander interne organisatoriese reeling wat ontleed behoort te word en wat beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste kan be'invloed is die delegering 

van gesag en verantwoordelikheid. Die aangeleentheid word in die volgende 

rubriek ontleed. 

5. 7 .2 Delegering van gesag en verantwoordelikheid 

Del~gering van gesag en verantwoordelikheid betaken dat die gesag en verant

woordelikheid van 'n hoer vlak na 'n laer vlak afgewentel word (Chandler & Plano 

1988: 132). Die stelreel delegatus delegare non potest, wat betaken dat 'n laer 

vlak aan wie gedelegeer word nie sodanige gesag en verantwoordelikheid verder 
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mag delegeer nie, behoort ook in ag geneem te word. Dit veronderstel dat waar 'n 

hoer vlak, gesag en verantwoordelikheid aan 'n laer vlak delegeer, sodanige laer 

vlak self die verantwoordelikheid moet aanvaar en nie gesag en verantwoorde

likheid verder af mag delegeer nie. (Craythorne 1993:436.) Hierbenewens gaan 

die delegering van gesag en verantwoordelikheid met die toestaan van diskre

sionere bevoegdhede ten opsigte van die neem van bepaalde besluite gepaard 

(Scott 1987:237). Die aanspreeklikheid ten opsigte van gesag en verantwoorde

likheid wat gedelegeer word, berus egter nog steeds by die hoer vlak (Chandler & 

Plano 1988:132; Van Straaten [s.a]:125). 

Daar is verskeie red es waarom gesag en verantwoordelikheid gedelegeer word. 

Hoofde van departemente beskik nie altyd oor die nodige gespesialiseerde kennis 

en tyd om bepaalde funksies uit te voer nie. Gevolglik word funksies aan 

funksionarisse, wat oor die nodige gespesialiseerde kennis beskik, oorgedra sodat 

die hoof meer tyd het om bestuursfunksies uit te oefen. Terselfdertyd word 

funksionarisse vanwee blootstelling aan spesifieke funksies en die delegering van 

take, geleer om verantwoordelikheid ten opsigte van die uitvoering van die 

gedelegeerde take te ontwikkel. (Van Straaten [s.a]: 132.). Terwyl daar in teorie, 

soos hierbo uitgewys, verskeie redes is waarom gesag en verantwoordelikheid 

gedelegeer behoort te word, blyk dit dat daar net soveel faktore is wat sodanige 

delegering kan belemmer. Sodanige faktore word ten eerste ontleed waarna die 

del~gering van gesag en verantwoordelikheid ten opsigte van sport- en rekreasie

dienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ten tweede ontleed 

word. 

5.7.2.1 Faktore wat die delegering van gesag en verantwoordelikheid kan 

belemmer 

Die delegering van gesag en verantwoordelikheid kan deur verskeie faktore 

belemmer word byvoorbeeld die outokratiese bestuurstyl van hoofde, die onvermoe 

van hoofde om gesag en verantwoordelikheid te delegeer en 'n gebrek aan 

voldoende opgeleide personeel aan wie gesag en verantwoordelikheid gedelegeer 

kan word (Kroon 1991 :280,281; Van Straaten [s.a]: 133). Die delegering van 
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gesag en verantwoordelikheid word ook deur die onwilligheid van hoofde om aan 

ondergeskiktes te delegeer be"invloed (Reynders 1977:292). Die wanopvatting, dat 

die delegering van gesag en verantwoordelikheid tot die oorvleueling van 

werksaamhede aanleiding kan gee, blyk 'n verdere oorsaak te wees wat die 

delegering van gesag en verantwoordelikheid belemmer (Van Straaten [s .a]: 133). 

Benewens die bovermelde faktore kan ondergeskiktes ook 'n inherente weerstand 

teen die delegering van gesag en verantwoordelikheid openbaar. Die weerstand 

kan voortspruit uit die feit dat ondergeskiktes nie oar die nodige kundigheid beskik 

om die gedelegeerde take uit te voer nie of omdat hulle bang is vir kritiek nadat die 

gedelegeerde take afgehandel is. (Reynders 1977:22.) 

Organisatoriese strukture, wat verouder is en nie by die veranderende omgewing 

aanpas nie, blyk 'n verdere probleem te wees wat tot beperkte of selektiewe 

delegering van gesag en verantwoordelikheid bydra (Kroon 1991 :281). Dit kan 

byvoorbeeld daartoe aanleiding gee dat eendersoortige funksies soos sport en 

rekreasie nie optimaal binne een departement gekombineer word nie, maar eerder 

tussen verskillende departemente versplinter word. Gespesialiseerde kundigheid 

word sodoende ook tussen die betrokke departemente versplinter. Die resultaat 

is dat selektiewe of beperkte delegering van gesag en verantwoordelikheid 

plaasvind en dat funksies op te hoe vlakke afgehandel word. (Stadsraad 

199111992:6.) 

'n Verdere faktor wat die delegering van gesag en verantwoordelikheid belemmer 

is die gebrek aan beleid vir organisering aan die hand waarvan organisatoriese 

strukture en interne organisatoriese reelings, soos die delegering van gesag en 

verantwoordelikheid, in stand gehou kan word (Kilian 1992: 1; Stadsraad 

199111992:6). Eenvormige beleid kan byvoorbeeld riglyne bied aan die hand 

waarvan sport- en rekreasiedienste in een departement ge"integreer word (Kroon 

1991 : 281 ) . Meer gespesialiseerde afdelings kan sodoende in 'n departement 

geskep word en werksaamhede kan na afdelings gedelegeer word, pleks dat 

gespesialiseerde werk op hoer vlakke afgehandel word of tussen verskillende 

departemente gefragmenteer word. Met inagneming van die teoretiese faktore, 
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wat die delegering van gesag en verantwoordelikheid kan belemmer, word die 

volgende rubriek gewy aan 'n ontleding oor die delegering van gesag en 

verantwoordelikheid ten opsigte van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. 

5.7.2.2 Delegering van gesag en verantwoordelikheid ten opsigte van sport

en rekreasiedienste 

Dit blyk dat die Departement Biblioteek en Kultuur, Departement Gesondheids

dienste en die Elektrotegniese Departement, wat met bepaalde werksaamhede ten 

opsigte van rekreasiedienste gemoeid is, tans nie delegasie probleme ondervind nie 

(Burger 1994; Fourie 1994; Wheeler 1994). Dit kan, soos dit tel kens in teorie 

beklemtoon word, daaraan toegeskryf word dat bovermelde Departemente oor 

vol~oende gespesialiseerde afdelings met gespesialiseerde paste beskik aan wie 

gesag en verantwoordelikhede gedelegeer kan word (Kroon 1991 :281). 

In teenstelling met die bovermelde departemente ondervind die Afdeling Parke en 

Ontspanning organisatoriese probleme in soverre dit die delegering van gesag en 

verantwoordelikheid betref. Die bovermelde Afdeling word gekenmerk aan die 

beperkte of selektiewe delegering van gesag en verantwoordelikheid (vergelyk 

byvoorbeeld die 1: 1 verhouding in die bo-struktuur wat ten opsigte van die 

spanwydte van beheer geld) terwyl werk telkens op te hoe vlakke in die hierargie 

afgehandel word (Stadsraad 1991/1992:6). Werk word op hoer vlakke afgehandel 

omdat daar nie voldoende gespesialiseerde en opgeleide funksionarisse in die laer 

range is om sodanige werk af te handel nie en omdat funksionarisse nie bereid is 

om gedelegeerde gesag met gepaardgaande verantwoordelikheid te aanvaar nie. 

Die.rede hiervoor is dat funksionarisse op die laer vlakke in die hierargie nie opgelei 

is om die gespesialiseerde werk te doen nie. By gebrek aan die delegering van 

gesag en verantwoordelikheid is die Hoof van Parke en Ontspanning genoodsaak 

om gespesialiseerde werk, soos navorsing oor beleidsaangeleenthede, self te 

hanteer pleks dat dit na laer range gedelegeer word (Stadsraad 1991 /1992:6; Van 

Biljon 1994). Hierbenewens is sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 
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departemente versplinter wat dit byvoorbeeld onmoontlik maak om gesag en 

verantwoordelikheid vanaf een departement na 'n ander, wat met sport- en 

rekreasiedienste gemoeid is, te delegeer. 

Die oorsaak van veral laasgenoemde situasie kan gekoppel word aan die feit dat die 

organisatoriese struktuur vir sport- en rekreasiedienste stagneer het en nie by die 

veranderende omstandighede aangepas is nie (Stadsraad 1991 /1992:6). Dit 

betaken dat eendersoortige en gemeenskaplike werk en funksies byvoorbeeld nie 

optimaal gekombineer word nie (kyk par. 5.4.3 supra). Dit het weer 'n verdere 

leemte in die organisatoriese struktuur veroorsaak te wete dat daar nie voldoende 

gespesialiseerde afdelings binne 'n enkele departement vir sport- en rekreasie

dienste geskep kan word nie, gevolglik word ook nie genoeg gespesialiseerde 

poste geskep nie. Die delegering van gesag en verantwoordelikheid kan gevolglik, 

vanwee 'n tekort aan gespesialiseerde poste nie oordeelkundig plaasvind nie. 

(Kroon 1991:281, Stadsraad 1991/1992:6,7.) Hierbenewens ontbreek beleid 

waarvolgens die organisering van sport- en rekreasiedienste doeltreffend en 

effektief kan plaasvind (Lourens-Schulte [s.a]:13). In teorie blyk dit dat die 

bovermelde probleme veral deur 'n gebrek aan beleid en vanwee verouderde 

organisatoriese strukture kan ontwikkel (Kroon 1991 :281; Reynolds 1977:22). 

Een manier waarop die bovermelde probleme aangespreek kan word, is om beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daar te stel en te implementeer 

sodat probleme wat uit die delegering van gesag voortspruit op 'n wetenskaplike 

wyse aangespreek kan word. 

'n Verdere interne organisatoriese reeling wat deur die gebrek aan beleid be'invloed 

word, is die bewaring van eenheid van gesag. Die bewaring van eenheid van 

gesag, as interne organisatoriese reeling, word vervolgens aan die hand van 

teoretiese riglyne ontleed sodat bepaal kan word in welke mate dit tot die 

doeltreffende en effektiewe organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bydra. 
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5. 7 .3 Bewaring van eenheid van gesag 

Die bewaring van eenheid van gesag, as interne organisatoriese reeling, beteken 

dat 'n ondergeskikte funksionaris slegs een hoof het aan wie hy verantwoording 

behoort te doen (Brynard 1987:30; Gartner, Mahler & Nicholson 1987: 105; 

Robbins 1993:491; Van Straaten [s.a]:58). In samehang met die bovermelde word 

die verantwoordelikheid van elke funksionaris aan die hand van die beginsel van die 

bewaring van eenheid van gesag afgebaken en is dit gevolglik nou verwant aan die 

delegering van gesag en verantwoordelikheid (Van Straaten [s.a]:58). In teorie is 

daar voordele wat met die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag 

verband hou en wat ten eerste ontleed behoort te word. Aan die hand van 

sodanige voordele kan 'n ontleding oor die bewaring van eenheid van gesag ten 

opsigte van funksionarisse, betrokke by sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, ten tweede onderneem word. 

5.7.3.1 Voordele wat met die beginsel van die bewaring van eenheid van 

gesag verband hou 

In teorie blyk dit dat die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag 

bepaalde voordele inhou. Dit verseker ten eerste samewerking tussen funksiona

risse binne bepaalde departemente of afdelings. Die verantwoordelikheid van elke 

funksionaris word ten tweede afgebaken omdat die aard en omvang van verant

woordelikhede en werksaamhede van funksionarisse deur die beginsel van die 

bewaring van eenheid van gesag uiteengesit word. (Van Straaten [s.a.]:58.) Die 

beginsel hou in der waarheid met die taakomskrywing van elke funksionaris 

verband wat ten derde ook voordelig is. Sodoende word presies uiteengesit wat 

van 'n funksionaris verlang word, van wie bevele ontvang word en aan wie 

rapporteer word. (Brynard 1987:30; Reynders 1977: 197 .) Hieruit spruit 'n verdere 

voordeel ten vierde voort, want 'n duidelike taakomskrywing verhoed dat werk 

dupliseer word en dat teenstrydige bevele uitgedeel word. Die koordinering van 

werksaamhede word sodoende ten vyfde bevorder. (Reynders 1977:197.) 
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Wanneer die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag nie gehandhaaf 

word nie kan dit egter verskeie nadelige gevolge binne 'n instelling teweeg bring. 

Sonder die handhawing van die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag 

kan funksionarisse bevele van meer as een hoof ontvang wat verwarring, wanorde 

en misverstande tot gevolg kan he. Dit lei daartoe dat funksionarisse nie weet aan 

wi~ om te rapporteer en aan wie om verantwoording te doen nie. Hierbenewens 

kan dit tot teenstrydige bevele en maatreels, wrywing, naywer en selfs 'n 

duplisering van werksaamhede aanleiding gee. (Reynders 1977: 197 .) 

Die integrering of skeiding van departemente wat eendersoortige werk verrig, kan 

ook die handhawing van die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag 

be'invloed (Chandler & Plano 1988: 160). Dit sal byvoorbeeld bepaal van wie 'n 

ondergeskikte opdragte behoort te ontvang, of opdragte van meer as een 

toesighouer ontvang word en of sodanige opdragte teenstrydig van aard is. Die 

wyse waarop departemente wat eendersoortige werk verrig, geskei of ge'integreer 

word, sal ook bepaal in welke mate samewerking en gekoordineerde optrede van 

ondergeskiktes bevorder kan word. (Gartner et al. 1987: 105.) 

Daar is reeds vermeld dat die werksaamhede, wat met sport- en rekreasiedienste 

verband hou, tussen vier verskillende departemente in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur verdeel is (kyk par. 5.6.2 supra). In die volgende 

rubriek word bepaal in welke mate sodanige verdeling 'n invloed op die beginsel 

van die bewaring van eenheid van gesag het. 

5.7.3.2 Bewaring van eenheid van gesag ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste 

Die doeltreffende en effektiewe bewaring van die beginsel van eenheid van gesag 

word in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur deur die skeiding van 

departemente en gevolglik oak personeel, wat eendersoortige funksies ten opsigte 

van sport en rekreasie verrig, be'invloed. Ten eerste kan daar nie sprake van die 

beginsel van die bewaring van eenheid van gesag wees as eendersoortige en 
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gemeenskaplike werk en funksies tussen verskillende departemente verdeel word 

en die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid tussen verskillende hoofde verdeel 

is nie. Die werksaamhede van die Elektrotegniese Departement en die Afdeling 

Parke en Ontspanning (van die Departement van die Stadsingenieur) is byvoorbeeld 

albei vir die snoei van straatbome verantwoordelik terwyl die aanbied van 

vakansieprogramme vir skoolgaande kinders deur beide die Afdeling Parke en Ont

spanning en die Departement Biblioteek en Kultuur onderneem word. Hier

benewens is beide die Afdeling Parke en Ontspanning en die Departement van 

Gesondheidsdienste vir die opruiming van tuinvullis verantwoordelik. Dit het tot 

gevolg dat werksaamhede, soos dit telkens in teorie bevestig word, gedupliseer 

word en bevestig dat daar geen samewerking en koordinering tussen die betrokke 

departemente plaasvind nie (kyk par. 5.6.2 supra). 

Hierbenewens vind die delegering van gesag en verantwoordelikheid ten tweede 

in die Afdeling Parke en Ontspanning op 'n geselekteerde basis plaas omdat die 

beginsel vanwee die fragmentering van werksaamhede nie sinvol toegepas word 

nie. Gespesialiseerde werk word dikwels op 'n te hoe vlak afgehandel vanwee 

onder andere die onvermoe of onwilligheid van ondergeskiktes om die verant

woordelikheid vir werk te aanvaar (kyk par. 5. 7 .2.2 supra). Ten derde blyk dit dat 

toesighouers vanwee 'n gebrek aan volledige taakomskrywings ook nie altyd 

verantwoordelikhede wil aanvaar nie (Stadsraad 1991\1992:6, 7). In teorie blyk 

een van die voordele van die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag juis 

te wees dat samewerking tussen funksionarisse bevorder word omdat take duidelik 

omskryf is en elke funksionaris weet aan wie verantwoording gedoen behoort te 

word om koordinasie te bevorder. Die skeiding van departemente wat eender

soortige werk verrig het egter 'n nadelige invloed in soverre dit beter samewerking 

en koordinasie van werksaamhede betref en het dikwets tot gevolg dat werk

saamhede gedupliseer word. (Gotner et al. 1987: 105.) 

Met inagneming van die bovermelde omstandighede is dit te betwyfel of die 

beginsel van die bewaring van eenheid van gesag, as interne organisatoriese 

reeling, enigsins 'n bydrae tot doeltreffende en effektiewe organisering van sport

en rekreasiedienste kan maak. Sodanige situasie behoort uitgeskakel te word 
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wanneer beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste ooreenkomstig 

die riglyne, wat in die universele beleidsmodel uiteengesit word, ge"implementeer 

word (kyk par. 6.5.1 infra). Sodanige beleidsmodel maak onder andere vir die 

integrering van eendersoortige departemente en funksies en die bepaling van gesag 

en verantwoordelikheid voorsiening en bevorder op die wyse die toe passing van die 

beginsel van die bewaring van eenheid van gesag (Chandler & Plano 1988: 160). 

Die toepassing van die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag kan 

volgens Brynard (1987:30) bevorder word wanneer take en verantwoordelikhede 

duidelik omskryf word. Hierbenewens word sodanige beginsel oak bevorder 

wanneer organisatoriese strukture korrek volgens teoretiese beginsels van 

organisering toegepas word en die beginsel van die bewaring van eenheid van 

gesag aan die hand van 'n eenvormige beleid uitgevoer word (kyk par. 5.4.1 & 

5.6.1 supra). Die doeltreffende en effektiewe omskrywing van take en verant

woordelikhede word egter ook deur spesialisasie, wat in die volgende rubriek 

toegelig word, be'invloed. 

5. 7 .4 Spesialisasie 

Spesialisasie kan as 'n uitvloeisel van werkverdeling beskou word (Van Straaten 

[s.a.]:84). Waar werkverdeling met die skepping van kleiner funksionele eenhede, 

soos afdelings binne departemente te make het (kyk par. 5.6 supra), het 

spesialisasie met die skepping van gespesialiseerde en unieke poste binne sodanige 

afdelings te make (Kroon 1991 :285). Spesialisasie behels die proses waarvolgens 

werksaamhede van departementele afdelings in kleiner gespesialiseerde poste 

afgebreek word (Gartner et al. 1987: 104; Simon et al. 1991: 132). 

Ten einde die sinvolle organisering van sport- en rekreasiedienste te verseker 

behoort bepaalde voorvereistes ten opsigte van spesialisasie binne instellings, soos 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, nagekom te word. Om die 

rede word 'n teoretiese perspektief ten eerste ten opsigte van sodanige voor

vereistes aangebied waarna die spesialisering van sport- en rekreasiedienste van 
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die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ten tweede aangebied word. 

Sodoende kan bepaal word in welke mate die gebrekkige en gefragmenteerde 

beleid, wat tans ten opsigte van die organisering van sport- en rekreasiedienste 

geld, 'n invloed op die spesialisering van sport- en rekreasiedienste in die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

5. 7.4.1 Voorvereistes wat ten opsigte van spesialisasie geld 

Wanneer die skepping van gespesialiseerde poste binne 'n installing oorweeg word, 

behoort daar ten eerste seker gemaak te word dat daar nie reeds soortgelyke 

gespesialiseerde poste bestaan nie. Op die wyse kan die uniekheid van 'n pos 

volgens Kroon (1991 :288) bewaar word en kan die moontlike duplisering en 

oorvleueling van werksaamhede uitgeskakel word (Van Straaten [s.a.]:86). 

Met die skepping van gespesialiseerde poste behoort daar ook ten tweede sover 

as moontlik 'n balans tussen gespesialiseerde poste en algemene poste 

(administratiewe poste) gehandhaaf te word. Te min of geen gespesialiseerde 

poste kan daartoe aanleiding gee dat gespesialiseerde werk deur administratiewe 

personeel uitgevoer word, wat oor geen gespesialiseerde kennis beskik nie (Van 

Straaten [s.a.]:86). Dit kan ook daartoe aanleiding gee dat relatief eenvoudige 

werk op 'n te hoe hierargiese vlak (byvoorbeeld bestuursposte) afgehandel word. 

Die daarstelling van gespesialiseerde poste het geen waarde as daar ten derde nie 

opgeleide personeel is, wat oor die nodige kundigheid en gespesialiseerde kennis 

beskik om sodanige poste te vul nie. 'n Absolute voorvereiste blyk te wees dat 

gespesialiseerde poste deur opgeleide en kundige personeel gevul behoort te word. 

(Va_n Straaten [s.a.]:84.) 

Hierbenewens behoort posbeskrywings, wat aan 'n gespesialiseerde pos gekoppel 

is, ten vierde duidelik omskryf te word. Voldoende inligting behoort beskikbaar te 

wees oor presies wat met die pos beoog word, die verantwoordelikheid en gesag 

wat aan die pos gekoppel is, van wie bevele ontvang word en aan wie rapporteer 
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behoort te word (Kroon 1991 :288; Reynders 1977: 197). Op die wyse kan 

verhoed word dat duplisering van gespesialiseerde poste ontstaan en die 

wanbenutting van mannekrag ontwikkel. 

5. 7.4.2 Spesialisering van sport- en rekreasiedienste 

In die voorafgaande rubrieke, waartydens die organisering van sport- en rekre

asiedienste ontleed is, is bepaal dat organisatoriese probleme wat ge'identifiseer is, 

hoofsaaklik die gevolg van gebrekkige en gefragmenteerde beleid vir die organi

sering van sport- en rekreasiedienste is (kyk par. 5.4 - 5. 7 supra). Dit blyk dat die 

spesialisering van sport- en rekreasiedienste eweneens, vanwee gebrekkige en 

gefragmenteerde beleid en gemeet aan die voorvereistes wat in teorie vir spesiali

sasie geld, problematies is. 

Ten eerste word daar telkens na die duplisering en fragmentering van veral 

rekreasiedienste verwys. Vergelyk in die verband byvoorbeeld die Departement 

Gesondheidsdienste, Elektrotegniese Departement, Departement Biblioteek en 

Kultuur en die Departement van die Stadsingenieur wat met werksaamhede te 

make het wat dikwels tot die duplisering en oorvleueling van rekreasiedienste 

aanleiding gee (kyk par. 5.4 & 5.6 supra). In teorie staan die duplisering van 

werksaamhede in direkte kontras teenoor die beginsel dat die uniekheid van elke 

gespesialiseerde pos bewaar behoort te word ten einde duplisering daarvan te 

voorkom (Kroon 1991 :288). 

Ten tweede word daar, vanwee die fragmentering van sport- en rekreasiedienste 

tussen verskillende afdelings in verskillende departemente en met die gevolglike 

foutiewe plasing van poste, 'n verdere organisatoriese probleem geskep. 

Spesialisasie kan nie toegepas word nie omdat daar vanwee die bovermelde 

situasie nie genoegsame gespesialiseerde afdelings binne 'n enkele departement 

geskep kan word nie (Stadsraad 1991/1992:6,7). Daar is derhalwe ook 'n gebrek 

aan gespesialiseerde poste binne 'n enkele departement om byvoorbeeld sport- en 

rekreasiedienste te organiseer. Vanwee die bovermelde organisatoriese probleem 
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word gespesialiseerde werk ten opsigte van sport- en rekreasiedienste dikwels op 

te hoe vlakke onderneem of deur personeel afgehandel wat nie oar die nodige 

gespesialiseerde kennis beskik nie {Van Biljon 1994; Van Straaten [s.a.):86). In 

teorie blyk dit dat die voormelde situasie vermy l<an word wanneer 'n balans tussen 

gespesialiseerde paste en algemene paste (administratiewe paste) geskep kan 

word. Dit kan bewerkstellig word deur die voorvereistes wat in teorie vir 

spesialisasie geld, in ag te neem wanneer beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste in hoofstuk ses, aan die hand van 'n beleidsmodel, daargestel 

word. 

Koordinasie en kommunikasie is verdere interne organisatoriese reelings wat deur 

die gefragmenteerde aard van sport- en rel<reasiedienste en die gebrek aan 

eenvormige beleid, be'invloed word. Die bovermelde twee interne organisatoriese 

reelings behoort ontleed te word sodat bepaal kan word in welke mate dit die 

organisering van sport- en rekreasiedienste be'invloed. 

5.7.5 Koordinasie en kommunikasie 

Benewens die voorafgaande interne organisatoriese reelings kan die organisering 

van sport- en rekreasiedienste oak deur koordinasie en kommunikasie bevorder 

word. Koordinasie word beskryf as die harmonieuse samesnoering van individuele 

pogings van funksionarisse sodat die gemeenskaplike doelwit van 'n installing teen 

die laagste koste moontlik met die grootste mate van behoeftebevrediging bereik 

kan word (Hattingh 1986:54; Van Straaten [s.a]:165). Koordinasie word oak as 

'n goue draad beskou wat in 'n installing ingeweef is ten einde die werksaamhede 

van sodanige installing te integreer. Koordinasie hou verband met die 

samesnoering van individue binne 'n installing en is 'n paging om individuele 

werksaamhede sodanig te verenig dat die doelwitte van die installing op 'n 

eenvormige wyse verwesenlik word. (Reynders 1977: 126, 127 .) 

Kommunikasie kan as 'n skakelingsproses beskryf word waardeur die oordra van 

verbale of nie-verbale inligting plaasvind ten einde te verseker dat 'n installing se 
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doelwitte bereik word (Brynard 1987:7). Dit is in der waarheid 'n middel waardeur 

koordinasie bewerkstellig kan word (Reynders 1977: 128). lnligting word in werk

likheid deur middel van kommunikasie oorgedra ten einde koordinasie te bewerk

stellig (Van Straaten [s.a.):113). 

Koordinasie en kommunikasie is interafhanklik van mekaar en daar word dikwels 

na kommunikasie as 'n werktuig van koordinasie verwys. Kommunikasie is die 

werktuig wat skakeling tussen funksionarisse binne 'n instelling bewerkstellig en 

wat koordinasie tot gevolg het (Brynard 1987:7). Om die rede is dit ten eerste 

nodig om die interafhanklikheid van kommunikasie en koordinasie te bepaal en ten 

tweede die rol daarvan ten opsigte van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te ontleed. Daaruit kan bepaalde afleidings 

gemaak word wat tydens die daarstelling van beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste in aanmerking geneem behoort te word. 

5. 7.5.1 lnterafhanklikheid van koordinasie en kommunikasie 

Die doelwit met koordinasie is om eenheid van optrede te verseker ten einde die 

lewering van dienste, soos sport en rekreasie, so doeltreffend en effektief as 

moontlik aan die gemeenskap te voorsien. Ten einde eenheid van optrede te 

versekerword 'n doeltreffende en effektiewe kommunikasiestelsel vereis aangesien 

inligting deur middel van kommunikasie oorgedra en versprei word en as sodanig 

beter koordinasie bewerkstellig (Van Straaten [s.a]: 112, 113). In die verband meld 

Reynolds (1977: 128) dat kommunikasie 'n middel tot koordinasie is en dat 

doeltreffende en effektiewe koordinasie deur die kwaliteit van kommunikasie 

be"invloed word. 'n Voordeel van 'n doeltreffende en effektiewe 

kommunikasiestelsel behels gevolglik dat inligting sander enige vertragings en 

hindernisse tussen funksionarisse en 'n installing, soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, versprei word en dat terugkoppeling na die 

toesighouers plaasvind. Dit kan egter eers realiseer nadat formele organisatoriese 

strukture binne 'n installing reg gestruktureer is (Stadsraad 1991 /1992:39,40). Dit 

vereis onder andere dat eiesoortige funksies binne een departement georden word 

pleks dat dit tussen verskillende departemente gefragmenteer word. 
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Ten einde doelmatige kommunikasie en derhalwe doelmatige koordinasie te 

bewerkstellig is dit nodig dat 'n geskrewe beleid bestaan waarin die installing se 

doelwitte bepaal word en die organisatoriese strukture uiteengesit is (Reynders 

1977: 108, 130). Beleid waarin doelwitte vervat is, help om doelmatige kommuni

kasie en derhalwe doelmatige koordinasie te bewerkstellig. Riglyne word sodoende 

neerle oor die aktiwiteite wat onderneem behoort te word om doelwitte te bereik 

terwyl hulpbronne, soos personeel en finansies wat vir die bereiking van doelwitte 

nodig is, ge'identifiseer word (Van Straaten [s.a.]: 121). Volgens Reynders 

( 1977: 130) bevorder be le id en gestelde doelwitte ook doelmatige kommunikasie 

en koordinasie omdat dit teenstrydige optrede en duplisering van werksaamhede 

teewerk. 

Gebrekkige kommunikasie, in teenstelling met die bovermelde, impliseer dat 

inligting nie doeltreffend en effektief tussen funksionarisse versprei of oorgedra 

word nie of dat die afsender onverskillig oor die bewerkstelliging van kommunikasie 

en die bevordering van koordinasie raak. Aangesien kommunikasie 'n werktuig van 

koordinasie is, volg dit dat gebrekkige kommunikasie noodwendig tot gebrekkige 

koordinasie aanleiding gee en betaken dit dat daar gebrekkige skakeling of 

terugkoppeling tussen die afsender en die ontvanger van die oorspronklike inligting 

is. (Van Straaten [s.a]:112,119.) Volgens Brynard (1987:7) word die 

koordineringsiklus, waarvan kommunikasie deel uitmaak, eers voltooi nadat 

terugkoppeling plaasgevind het en daar deur middel van evaluering vasgestel is of 

doelwitte bereik is. 'n Direkte gevolg van gebrekkige kommunikasie en koordinasie 

is dus dat 'n installing se doelwitte nie geevalueer kan word nie of dat dit 'n 

onaanvaarbare lang tyd neem om die doelwitte te evalueer. Eers nadat 

terugkoppeling en evaluering van 'n bepaalde situasie plaasgevind het kan 'n 

installing, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur regstellende 

optrede voorstel indien dit uit die evaluering blyk dat die installing se doelwitte, ten 

opsigte van byvoorbeeld sport- en rekreasiedienste, nie bereik is nie. Die rol van 

koordinasie en kommunikasie ten opsigte van die organisering van sport- en 

rekreasiedienste word in die volgende rubriek ontleed ten einde te bepaal in welke 

mate dit deur 'n gebrek aan beleid en gefragmenteerde werksaamhede be'invloed 

word. 
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Roi van koordinasie en kommunikasie ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste 

Dit blyk dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur tans kommunikasie 

en koordinasie probleme ervaar wat eweneens 'n invloed op die organisering van 

sport- en rekreasiedienste het (Kilian 1992: 10). Vanwee die fragmentering van 

sport- en rekreasiedienste (kyk par.5.6.2 supra) en die gebrek aan beleid (kyk 

par.3.3.2 supra), ontstaan kommunikasie- en koordinasieprobleme tussen die 

onderskeie departemente wat met sport- en rekreasiedienste gemoeid is en gee dit 

selfs tot die duplisering van sport- en rekreasiedienste aanleiding. Soos reeds 

genoem word die snoei van straatbome byvoorbeeld organisatories deur die Elektro

tegniese Departement onderneem wanneer sodanige borne 'n potensiele gevaar vir 

kragdrade op sypaadjies inhou. Hierbenewens is die Afdeling Parke en Ontspanning 

vari die Departement van die Stadsingenieur ook vir die snoei van straatbome 

verantwoordelik in soverre dit die estetiese verfraaiing van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur betref. (Stadsraad 1992/1993:Bylaag H; Stadsraad 

1994:Bylaag B.) Aangesien die Elektrotegniese Departement nie oor die gespesia

liseerde kennis beskik om borne te snoei nie, word borne dikwels beskadig en die 

lewensduurte daarvan sodoende be'invloed. In teorie blyk dit dat daar met 

koordinering beoog word om eenheid van optrede te verseker terwyl kommunikasie 

veronderstel is om skakeling tussen personeel en 'n installing te bevorder (Brynard 

1989:7; Van Straaten [s.a.): 112, 113). Tog vind geen kommunikasie en koor

dinasie tussen die bovermelde twee departemente plaas ten einde die koordinering 

en die integrering van eendersoortige funksies te bevorder nie (Van Biljon 1994). 

Teoreties kan die bovermelde situasie gekoppel word aan die feit dat daar geen 

beleid of doelwitte bestaan waarvolgens sport- en rekreasiedienste sinvol 

gekoordineer kan word nie. Die gevolg is dat teenstrydige optrede en duplisering 

ten opsigte van sport- en rekreasiedienste plaasvind. (Reynders 1977: 130.) 

Werksaamhede van die Afdeling Parke en Ontspanning en die Departement 

Biblioteek en Kultuur word byvoorbeeld gedupliseer en vind oorvleueling van 



186 

eendersoortige werksaamhede plaas juis vanwee 'n gebrek aan doeltreffende en 

effektiewe kommunikasie en koordinasie tussen bovermelde Afdeling en Departe

ment. Beide bied byvoorbeeld vakansieprogramme vir skoolgaande kinders aan 

(kyk par. 5.6.2 supra). Hierbenewens is beide die Afdeling Parke en Ontspanning 

en die Departement van Gesondheidsdienste vir die verwydering van tuinvullis 

verantwoordelik wat eweneens 'n duplisering van werksaamhede tot gevolg het en 

wat teoreties bevestigend daarvan is dat kommunikasie en koordinasie nie 

doeltreffend en effektief plaasvind nie (Reynders 1977: 126, 127). 

In teorie blyk 'n doeltreffende en effektiewe benadering in bovermelde verband te 

wees om voldoende kommunikasiekanale tussen departemente te skep sodat 

onderlinge kommunikasie bevorder kan word en die koordinering van sport- en 

rekreasiedienste verbeter kan word. Gesonde kommunikasie en koordinasie kan 

egter eers bewerkstellig word nadat organisatoriese strukture verbeter en by 

veranderende omstandighede aangepas is. (Reynders 1977: 116.) Dit impliseer 

onder andere dat gemeenskaplike funksies, ten opsigte van sport- en rekre

asiedienste, in 'n enkele departement gei'ntegreer word. Organisatoriese probleme, 

wat juis weens die fragmentering van sodanige dienste ge'identifiseer is, kan dan 

aangespreek word. In die verband behoort die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur 'n beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te 

implementeer. Organisatoriese riglyne kan daarin uiteengesit word om organi

satoriese strukture aan te pas en aan die hand daarvan kan interne organisatoriese 

probleme, soos gebrekkige kommunikasie en koordinasie, uitgeskakel word (kyk 

par. 6.5.1 infra). 

5.8. SAMEVATTING 

Uit die voorafgaande ontleding blyk dit dat sport- en rekreasiedienste deur die 

formele organisatoriese struktuur van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur be'invloed word. Hierbenewens is die bestaande formele organi

satoriese struktuur van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 'n 
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weerspieeling van die gefragmenteerde en versplinterde aard van sport- en rekre

asiedienste. Dit bevestig dat daar geen eenvormige beleid bestaan waarvolgens 

sport- en rekreasiedienste georganiseer word nie. 

Ten einde die ideaal van 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste te verwesenlik behoort gemeenskapsbehoeftes as vertrekpunt 

binne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ge"identifiseer te word. 

Dit blyk dat sodanige behoeftes aan die hand van die demokratiseringsproses en 

met behulp van 'n meningsopname onderneem kan word. Die demokratiserings

proses behels dat sport- en rekreasiebehoeftes van die gemeenskap in die 

Substruktuur op 'n oop, toeganklike, verantwoordelike en onbevooroordeeldewyse 

ge"identifiseer word sodat die behoeftes van die totale gemeenskap in ag geneem 

word en nie slegs die van 'n geselekteerde groep nie. Ter ondersteuning van die 

demokratiseringsproses behoort meningsopnames ook onderneem te word wanneer 

bepaal word wat die werklike sport- en rekreasiebehoeftes van die gemeenskap van 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is. Dit weerspieel in der 

waarheid die direkte menings en standpunte van die gemeenskap en kan as sodanig 

van waarde wees wanneer beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

bepaal word. Dit blyk dat die destydse Stadsraad van Verwoerdburg (nou bekend 

as die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur) reeds 'n meningsopname 

onder die blanke gemeenskap onderneem het. Sodanige opname is egter nie 

voldoende nie en behoort daar omvattende meningsopnames ten opsigte van die 

totale gemeenskap van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

onderneem te word om 'n geheelbeeld van die behoeftes van die totale gemeen

skap te kry. 

Die optimale groepering van gemeenskaplike en eendersoortige funksies, om die 

algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder, word as doelwit deur die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nagestreef. Tog blyk dit, uit 'n 

ontleding oor die wyse waarop departemente tot stand gekom het, dat departe

mente nie in alle gevalle ooreenkomstig die beginsel van optimale groepering van 

funksies tot stand gekom het nie. Daar is byvoorbeeld vier verskillende 

departemente wat met die organisering van sport- en rekreasiedienste gemoeid is. 
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Bovermelde fragmentering is die gevolg van gebrekkige beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste en dit vind ook in departementele doelwitte 

weerspieeling. Die Afdeling Parke en Ontspanning van die Departement van die 

Stadsingenieur het byvoorbeeld geen doelwitte vir sport- en rekreasiedienste nie. 

Hierbenewens het die Departement Biblioteek en Kultuur slegs doelwitte wat op die 

Afdeling Kultuur betrekking het terwyl die Elektrotegniese Departement en die 

Departement van Gesondheidsdienste geen doelwitte het wat op sport- en rekre

asiedienste van toepassing is nie. Voortspruitend uit die gefragmenteerde wyse 

waarop sport-en rekreasiedienste in departemente gegroepeeris, het werkverdeling 

ook op 'n gefragmenteerde wyse plaasgevind. Die gevolg is dat verskeie afdelings 

in die bovermelde departemente by die een of ander funksie van sport en rekreasie 

en die organisering daarvan betrokke is. Die fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste tussen verskillende afdelings het, vanwee gebrekkige beleid, ook 

'n invloed op interne organisatoriese reelings gehad. 

Die spanwydte van beheer, as interne organisatoriese reeling, verwys na die aantal 

ondergeskiktes wat doeltreffend en effektief deur 'n hoof beheer en gelei kan word. 

Dit is 'n interne organisatoriese reeling wat byvoorbeeld veral deur die 

gefragmenteerde aard van die organisering van sport- en rekreasiedienste en 

gebrekkige beleid be'invloed word. In teorie blyk dit dat daar verskeie faktore is 

wat die ideale spanwydte van beheer kan be"invloed. Dit behels onder andere die 

vlak van opleiding waaroor die betrokke personeel beskik en die aard van 

werksaamhede wat afgehandel behoort te word. In die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur blyk dit byvoorbeeld dat die bo-struktuur van die 

Afdeling Parke en Ontspanning 'n smal spanwydte van beheer ontwikkel het 

aangesien daar nie voldoende opgeleide personeel binne die afdeling is aan wie 

verantwoordelikhede gedelegeer kan word nie. Die situasie kan daaraan toegeskryf 

word dat personeel betrokke by die organisering van sport- en rekreasiedienste 

tussen verskillende departemente gefragmenteer is en daar nie beleid is aan die 

hand waarvan bovermelde probleme aangespreek kan word nie. 

Benewens die spanwydte van beheer word die delegering van gesag en verant

woordelikheid ook as 'n interne organisatoriese reeling beskou wat, vanwee 'n 
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gebrek aan beleid, tot organisatoriese probleme aanleiding gee. Die delegering van 

gesag en verantwoordelikheid behels dat die gesag en verantwoordelikheid van 'n 

hoer vlak na 'n laer vlak oorgedra word. Die werkslading van 'n hoof van 'n 

departement kan sodoende verlig word. Die doeltreffende en effektiewe delegering 

van gesag en verantwoordelikheid word onder andere deur probleme soos beperkte 

of selektiewe delegering of 'n gebrek aan voldoende opgeleide personeel be'invloed. 

Dit blyk dat daar tydens die organisering van sport- en rekreasiedienste soortgelyke 

probleme ten opsigte van die delegering van gesag en verantwoordelikheid ervaar 

word omdat werk op te hoe vlakke afgehandel word. Die rede hiervoor kan 

teoreties gekoppel word aan die feit dat die organisatoriese struktuur van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur stagneer het en nie by 

veranderende omstandighede aangepas het nie. Verantwoordelikhede word ook nie 

oordeelkundig toegeken nie terwyl mannekrag nie optimaal benut word nie. 

Hiermee saam bestaan daar geen beleid aan die hand waarvan organisatoriese 

reelings, soos die delegering van verantwoordelikheid en gesag in stand gehou kan 

word nie. 

'n Ander interne organisatoriese reeling wat nou verwant is aan die delegering van 

gesag en verantwoordelikheid is die beginsel van die bewaring van eenheid van 

gesag. In teorie blyk dit dat die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag 

behels dat 'n funksionaris een hoof het aan wie hy verantwoording doen. Die 

handhawing van die beginsel van die bewaring van eenheid van gesag word egter 

in teorie deur die integrering of skeiding van departemente, wat eendersoortige 

werk verrig, be'invloed. Aangesien sport-en rekreasiedienstevanwee 'n gebrekaan 

beleid tussen verskillende departemente gefragmenteer is, duplisering van 

werksaamhede plaasvind en delegering van werksaamhede problematies blyk te 

wees, is dit te betwyfel of daar enigsins sprake van die bewaring van eenheid van 

gesag kan wees. Aandag behoort gevolglik eers aan die daarstelling van 'n 

eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste geskenk te 

word sodat verseker kan word dat organisatoriese strukture korrek saamgestel 

word en die implementering van organisatoriese reelings aan die hand van 

wetenskaplik gefundeerde beginsels toegepas word. 
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Spesialisasie, as interne organisatoriese reeling, hou ook met die delegering van 

gesag en verantwoordelikheid verband. Dit behels dat werk in kleiner gespesia

liseerde eenhede binne afdelings afgebreek word ten einde werkverrigting te 

bevorder. Weens die fragmentering van sport- en rekreasiedienste tussen 

verskillende afdelings ontstaan daar 'n tekort aan gespesialiseerde poste en 

personeel. Afdelings soos die Afdeling Parke en Ontspanning ondervind vanwee 

die fragmentering van sport- en rekreasiedienste 'n gebrek aan gespesialiseerde 

poste en personeel om gespesialiseerde werk te verrig en word die werk tans op 

hoer vlakke in die hierargie afgehandel. Dit is gevolglik te betwyfel of spesialisasie 

as interne organisatoriese reeling enigsins tot die doeltreffende en effektiewe 

organisering van sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur bydra. 

lnterne organisatoriese reelings SOOS koordinasie en kommunikasie is interafhanklik 

en het ook 'n invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur. Koordinasie verseker byvoorbeeld 

dat eenheid van optrede plaasvind en verminder die moontlikheid dat werksaam

hede gedupliseer word. Eenheid van optrede kan egter slegs verseker word indien 

'n doeltreffende en effektiewe kommunikasiestelsel bestaan aangesien inligting 

deur middel van kommunikasie oorgedra word en koordinasie daardeur bevorder 

word. Koordinasie en kommunikasie kan egter nie doeltreffend en effektief 

plaasvind terwyl sport- en rekreasiedienste tussen verskillende departemente 

gefragmenteer is nie en om die rede is dit soveel te meer noodsaaklik dat 

eenvormige beleid daargestel behoort te word. Bovermelde interne organisatoriese 

reelings kan dan op 'n eenvormige, doeltreffende en effektiewe wyse toegepas en 

uitgevoer word. Die gefragmenteerde aard van sport- en rekreasiedienste is 'n 

weerspieeling van die feit dat die formele organisatoriese strukture van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur stagneer het en nie by die 

veranderende omstandighede aangepas is nie en dat daar tans geen eenvormige 

bel~id vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bestaan nie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur deur die formele struktuur van die Substruktuur en interne 
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organisatoriese reelings wat daaruit voortvloei, be"invloed word. Bovermelde het 

'n wesenlike invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste. Die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur kan egter deur die Substruktuur se bereidwilligheid 

om eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te 

implementeer, be'invloed word. 

Dit is gevolglik nodig om in die volgende hoofstuk 'n beleidsmodel vir ·die 

organisering van sport- en rekreasiedienste saam te stel. Aan die hand van so 'n 

model kan eenvormige beleid vir die organisering van sport-en rekreasiedienste vir 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bepaal word waardeur die 

vraagstukke soos in hierdie hoofstuk uitgewys, aangespreek kan word. Aangesien 

die omgewing waarbinne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

funksioneer dinamies is, voortdurend aan die verander is en beginsels vir die 

daarstelling van beleid algemeen geldend is, word 'n universele model vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste ontwikkel sodat ander plaaslike 

owerhede ook die beginsels wat in sodanige model vervat is, vir die bepaling van 

beleid, kan aanpas en waar doenlik kan aanwend. 
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HOOFSTUK6 

SAMESTELLING VAN 'N UNIVERSELE BELEIDSMODEL VIR 

DIE DAARSTELLING VAN BELEID VIR DIE ORGANISERING 

VAN SPORT- EN REKREASIEDIENSTE VAN DIE SUIDELIKE 

PRETORIA METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR 

6.1 INLEIDING 

Uitdagings word voortdurend aan plaaslike owerhede gestel om in 'n veranderende 

eksterne omgewing en vanwee interne omgewingsfaktore (soos organisatoriese 

strukture en gebrekkige interne organisatoriese reelings), sport- en rekreasiedienste 

op 'n sinvolle wyse te organiseer. Bovermelde situasie word in die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bemoeilik vanwee die feit dat daar SOOS 

vermeld nie eenvormige beleid is aan die hand waarvan sport- en rekreasiedienste 

georganiseer kan word nie. Dit vereis veral dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur pro-aktief en innoverend in die verband behoort op 

te tree. Een manier waarop pro-aktief en innoverend opgetree kan word is om 'n 

universele beleidsmodel saam te stel aan die hand waarvan 'n eenvormige beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste daargestel kan word. 

In teorie is vasgestel dat beleidsmodelle hoofsaaklik in twee hoof kategoriee 

ingedeel kan word, te wete beskrywende modelle en normatiewe modelle. Vanwee 

die eng toepassingswaarde waaroor sodanige modelle beskik (kyk par. 6.5 infra), 

is dit nodig om 'n nuwe model saam te stel om die problematiek van gebrekkige en 

gefragmenteerde beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur aan te spreek. Die universele 

beleidsmodel bied in der waarheid teoreties en wetenskaplik gefundeerde riglyne 

waarsonder die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nie eenvormige 

beleid kan bepaal nie. 
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Met inagneming van die voorafgaande is die oogmerk van 'n beleidsmodel om 

ingesamelde inligting te verklaar, te orden, te interpreteer en te organiseer, sodat 

besluite ten opsigte van beleidsaangeleenthede aan die hand daarvan sinvol 

geneem kan word. lnligting wat in die voorafgaande hoofstukke uiteengesit is 

word in die hoofstuk, aan die hand van die nuwe universele beleidsmodel verklaar, 

georden, ge"interpreteer en georganiseer. Besluite oor 'n eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste behoort dan sinvol aan die hand van die 

nuwe beleidsmodel deur die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

geneem te word. 

Ten einde 'n nuwe universele beleidsmodel vir die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur daar te stel behoort 'n beter begrip oor die oogmerk van 

'n beleidsmodel verkry te word en word 'n begripsomskrywing ten eerste 

onderneem. Beleidsmodelle het, met inagneming van die oogmerk daarvan, 'n 

bepaalde nuttigheidswaarde vir plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur. Die nuttigheidswaarde daarvan word derhalwe ten 

tweede ontleed. Die nuttigheidswaarde van 'n beleidsmodel kan, aan die hand van 

ge'identifiseerde kriteria voorspel, beoordeel en bevorder word. Dit is nodig dat 

sodanige kriteria ten derde ge'identifiseer word aangesien dit ook as wetenskaplike 

en teoretiese riglyn aangewend word met die daarstelling van die universele 

beleidsmodel. 

Met inagneming van die nuttigheidswaarde van beleidsmodelle en die rol wat 

kriteria ten opsigte van die bepaling van die waarde van beleidsmodelle speel, word 

die universele beleidsmodel vir die daarstelling van beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

ten vierde saamgestel. Die universele beleidsmodel bied ten eerste 'n 

wetenskaplike en teoretiese raamwerk waarvolgens eenvormige beleid bepaal kan 

word en waardeur probleme ten opsigte van die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur moontlik 

aangespreek kan word. Ten tweede poog die universele beleidsmodel, vanwee die 

universele toepassingswaarde daarvan, om 'n raamwerk te bied aan die hand 

waarvan ander plaaslike owerhede beleid kan bepaal. As vertrekpunt word 'n 



194 

teoretiese onderbou vir die samestelling van 'n beleidsmodel in die volgende rubriek 

aangebied en dien dit op die wyse as grondslag om die wetenskaplike waarde van 

die beleidsmodel te bevestig. 

6.2 OMSKRYWING VAN BEGRIPPE 

'n Beleidsmodel word omskryf as 'n vereenvoudigdevoorstelling van geselekteerde 

aspekte van 'n probleem en het ten doel om bepaalde stappe (metodes) voor te stel 

aan die hand waarvan ge'identifiseerde probleme aangespreek kan word (Dunn 

1994: 152). Hierbenewens word 'n beleidsmodel beskou as 'n abstrakte voor

stelling van die werklike situasie met die doel om 'n gegewe situasie te beskryf, te 

verduidelik en te voorspel (Harrison 1981 :495). Beleidsmodelle stet dus 

moontlikhede voor aan die hand waarvan 'n gegewe situasie of probleem opgelos 

kan word (Quade 1989:137, 144). 'n Beleidsmodel skep 'n wetenskaplike en 

teoretiese basis vir die daarstelling van beleid. 

Die waarde van 'n universele beleidsmodel le daarin opgesluit dat dit 'n abstrakte 

voorstelling van 'n gegewe situasie is, moontlikhede (riglyne) voorstel aan die hand 

waarvan probleme opgelos kan word en as sodanig 'n universele 

toepassingswaarde vir plaasllke owerhede het. Met inagneming van die 

voorafgaande uiteensetting word die nuttigheidswaarde van beleidsmodelle 

hieronder verder toegelig. 

6.3 NUTTIGHEIDSWAARDE VAN BELEIDSMODELLE 

Die nuttigheidswaarde van 'n beleidsmodel le ten eerste opgesluit in die 

verstaanbaarheid van so 'n model. Die waarde van so 'n model behels onder 

anqere dat probleme wat in die eksterne omgewing ge'identifiseer is en probleme 

wat weens interne omgewingsfaktore (soos organisatoriese strukture en interne 

organisatoriese reelings} ontwikkel het, verstaanbaar gemaak word. Prob le me kan 

dan binne die raamwerk van 'n beleidsmodel van minder belangrike probleme geskei 
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en ontleed word. {Dunn 1994: 152.) Hierbenewens bied beleidsmodelle 'n 

verwysingsraamwerk waarbinne ge'identifiseerde probleme aangespreek en opgelos 

kan word {Harrison 1981 :388). 

Beleidsmodelle kan ten tweede van waarde wees wanneer voorspellings ten 

opsigte van toekomstige gebeure gemaak word {Greenberger, Cranson & Crissey 

1976:24). Sodanige voorspellings word gebaseer op huidige en historiese 

beleidsprobleme wat in die verband ingesamel en in 'n beleidsmodel weerspieel 

word {Dunn 1994: 190). Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur kan 

op grond van die ontwikkeling van beleid {kyk par. 3.3.2 supra), huidige 

organisatoriese reelings wat vir sport- en rekreasiedienste geld {kyk par. 5.3 - 5. 7 

supra) en inligting wat in die verband in 'n beleidsmodel saamgevat is {kyk 

par.6.5.1 infra), voorspellings ten opsigte van eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste maak. Daar kan byvoorbeeld voorspel 

word dat eenvormige beleid tot die uitskakeling van gefragmenteerde organisa

toriese reelings vir sport- en rekreasiedienste aanleiding kan gee. 

Benewens die voorspellingswaarde van beleidsmodelle kan dit ook ten derde 'n 

opleidingswaarde he. Beleidbepalers kan aan die hand van 'n beleidsmodel opgelei 

word in die kuns van doeltreffende en effektiewe beleidbepaling. Die vinding

rykheid van beleidbepalers kan ten opsigte van die oplossing van beleidsprobleme 

gestimuleer word en kan hulle 'n beter begrip van die oorsake en gevolge van 

beleidsprobleme ontwikkel. {Greenberger et al. 1976:25.) Die nuttigheidswaarde 

van beleidsmodelle kan aan die hand van ge'identifiseerde kriteria voorspel, 

beoordeel en bevorder word {Dye 1992:44). Dit is derhalwe nodig dat die kriteria 

van beleidsmodelle ontleed word. Dit kan ook die nuttigheidswaarde van 'n 

universele beleidsmodel vir die daarstelling van 'n beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

beyorder. 

6.4 KRITERIA VIR DIE DAARSTELLING VAN BELEIDSMODELLE 

Kriteria word omskryf as maatstawwe waarvolgens bepaal kan word in welke mate 

'n bepaalde doel bereik is. Hierbenewens kan daar aan die hand van kriteria 
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voorspellings ten opsigte van bepaalde aangeleenthede, soos die nuttigheidswaarde 

van beleidsmodelle, gemaak word. (Quade 1989:97.) Vanwee die metings- en 

voorspellingswaarde van kriteria, is dit van belang dat kriteria ge'identifiseer word 

aan die hand waarvan die nuttigheidswaarde van die universele beleidsmodel (kyk 

par. 6.5 infra) bepaal kan word. 

Met inagneming van die bovermelde behoort kriteria soos verstaanbaarheid, 

ewewigtigheid en balans, essensie of kern van die probleem, versoenbaarheid met 

die werklike situasie en betekenisvolheid van kommunikasie, in aanmerking geneem 

te word wanneer 'n universele beleidsmodel saamgestel word (Dye 1992:44,45; 

Greenberger et al. 1976:59-74; Starling 1988: 158, 159). Die ge'identifiseerde 

kriteria word vervolgens verder ontleed. 

6.4.1 Verstaanbaarheid 

Verstaanbaarheid beteken dat 'n beleidsmodel 'n verstaanbare weergawe van 'n 

werklike situasie uitbeeld (Dye 1992:44). Vanwee die komplekse aard van die 

eksterne omgewing (kyk hoofstuk 4 supra) en die interne omgewing (kyk par. 5.3 -

5. 7 supra), waarbinne sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur bedryf word en vraagstukke wat in die verband 

ervaar word, is dit nie moontlik om 'n presiese weergawe van die komplekse 

werklike situasie in 'n beleidsmodel uit te beeld nie (Starling 1988: 158). Om die 

rede is dit nodig dat die werklike situasie, soos dit in die onderskeie omgewings 

ervaar word, vereenvoudig en in 'n beleidsmodel georden word. Probleme, wat in 

die werklike situasie ontwikkel het, kan dan makliker ge'identifiseer word en op 'n 

verstaanbare wyse in 'n beleidsmodel uitgebeeld word (Dye 1992:44). 

'n Verstaanbare weergawe van die werklike situasie beteken dat die werklike 

oorsaak van 'n probleem in 'n beleidsmodel beklemtoon word (Dunn 1994: 152). 

In die studie is uitgewys dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 'n 

gebrek aan eenvormige be le id vir die organisering van sport- en rekreasiedienste het 
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(kyk par. 3.3.2 supra) met die gevolg dat sport- en rekreasiedienste gefragmenteer 

word (kyk par. 5.6.2 supra). Bovermelde situasie kan as die werklike probleem 

random die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur beskou word en behoort in die beleidsmodel 

beklemtoon te word. 

In 'n poging om 'n beleidsmodel verstaanbaar te maak, is dit egter belangrik dat 

waardevolle inligting nie in die proses verlore gaan nie en die model oorvereen

voudig word nie. Probleme, wat byvoorbeeld uit die interne omgewing ten opsigte 

van die organisatoriese struktuur en interne organisatoriese reelings van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ontwikkel, hou direk verband met 

die feit dat daar nie eenvormige beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste is nie. In 'n paging om die beleidsmodel verstaanbaar te maak, 

sonder om dit te oorvereenvoudig, behoort sodanige probleme ook in die beleids

model ge'integreer te word. 'n Oorvereenvoudiging van die werklike situasie en 

prob le me wat daaruit voortspruit, kan tot onakkurate afleidings en voorspellings ten 

opsigte van die werklike situasie aanleiding gee. (Dye 1992:44; Starling 

1988: 158.) ·Deur byvoorbeeld probleme ten opsigte van interne organisatoriese 

reelings (soos die foutiewe spanwydtes van beheer, gebrekkige delegering van 

gesag en verantwoordelikheid, gebrek aan gespesialiseerde paste en personeel) te 

oorvereenvoudig, kan die indruk geskep word dat die gebrek aan eenvormige be le id 

nie 'n wesenlike invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste het nie. 

Benewens die verstaanbaarheid van 'n beleidsmodel, is ewewigtigheid en balans 

'n verdere kriterium wat tydens die samestelling van 'n beleidsmodel in aanmerking 

geneem behoort te word. Die kriterium word vervolgens verder ontleed. 

6.4.2 Ewewigtigheid en balans 

In aansluiting by die bogenoemde kriterium van verstaanbaarheid, is dit ook van 

belang dat 'n beleidsmodel ewewigtig en gebalanseerd is. Dit beteken dat 'n 

balans tussen teorie, data en metodologie gevind behoort te word wanneer 'n 

beleidsmodel saamgestel word sodat die probleem van oorvereenvoudiging uitge-
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skakel kan word (Greenberger !il...fil. 1976:63). Die bovermelde aangeleentheid 

word hieronder verder uiteengesit. 

Teorie behels die sistematiese formulering van interafhanklike hipoteses met die 

doel om bepaalde verskynsels te voorspel en te verklaar (Robbins 1993:36). As 

hipotese is dit onder andere in hierdie studie gestel dat 'n ge'integreerde en 

eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste aan die hand 

van 'n beleidsmodel bewerkstellig kan word. Sodanige beleidsmodel skep die 

raamwerk waarvolgens plaaslike owerhede voortaan probleme kan identifiseer, 

doelwitte kan stel, organisatoriese reelings kan tref, die rasionaal vir beleid kan 

vasstel en beleid kan formuleer, implementeer en evalueer (kyk par. 1.3 supra). 

Soos hierbo vermeld is dit egter belangrik dat daar ten alle tye ewewig en balans 

in die beleidsmodel behoort te wees. Te veel teorie kan byvoorbeeld veroorsaak dat 

die model nie met die werklikheid (praktyk) verband hou nie en nie in die praktyk 

implementeerbaar is nie. Dit is dus belangrik dat data, wat in die praktyk ingesamel 

is, in die model weerspieel word. Die aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

Data bestaan volgens Taggart ( 1980: 19) uit feite en menings en voorsien as 

sodanig inligting wat vir die samestelling en implementering van 'n beleidsmodel 

en vir voorspellings oor die resultate van 'n model, nodig is (Quade 1989:84). As 

sodanig kan data as die skakel tussen 'n model en die omgewing, waarbinne dit 

ge'implementeer gaan word, beskou word (Greenberger et al. 1976:70). Aangesien 

data die skakel tussen 'n beleidsmodel en die omgewing is, is dit eweneens 

belangrik dat 'n balans en ewewig gehandhaaf word en dat daar nie te veel data 

in 'n beleidsmodel weerspieel word terwyl die teoretiese onderbou van die model 

afgeskaal word nie. In 'n paging om die beleidsmodel gebalanseerd en ewewigtig 

saam te stel is data onder andere van geselekteerde sekondere bronne en primere 

bronne soos wetgewing, verslae en amptelike dokumente (soos departementele 

h~ers, agendas en notules) ingesamel (kyk par. 1. 7 supra). Benewens teorie en 

data vorm metodologie ook 'n verdere belangrike skakel wat tydens die 

samestelling van 'n gebalanseerde en ewewigtige beleidsmodel in aanmerking 

geneem behoort te word. 
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Metodologie verwys na die metode wat beleidbepalers gebruik om 'n beleidsmodel 

saam te stel (Greenberger et al. 1976:74). Die metodologie, wat in hierdie studie 

gevolg word, is beskrywend, ontledend en normatief van aard sod at 'n sistematiese 

verklaring vir probleme gevind kan word en voorstelle ter oplossing van sodanige 

probleme gemaak kan word. Ter wille van ewewigtigheid en balans word die 

bovermelde metode ook in die samestelling van die beleidsmodel weerspieel (kyk 

par. 1.5 supra). Met inagneming van die beskikbare teorie, data en metodologie 

kan die vraagstuk van gebrekkige beleid en gefragmenteerde sport- en rekreasie

dienste sistematies, teoreties en prakties ontleed word. Oplossings kan ook aan die 

hand van 'n wetenskaplike studie en deur middel van 'n teoreties gefundeerde 

beleidsmodel aangebied word. Teorie, data en metodologie is dan, die komponente 

wat nodig is om balans en ewewig tydens die samestelling van 'n beleidsmodel te 

verseker. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die daarstelling van 'n beleidsmodel onder andere 

bepaal word deur die wyse waarop teorie, data en metodologie in 'n model 

weerspieel word. Bal ans en ewewig tussen bovermelde drie komponente behoort, 

tydens die samestelling van 'n beleidsmodel vir plaaslike owerhede in die algemeen 

en in die besonder vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

gehandhaaf te word. Die model behoort dan 'n sinvolle raamwerk te bied 

waarvolgens eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

bepaal kan word. 

6.4.3 Essensie of kern van die probleem 

Bovermelde kriterium hou met die kriterium van verstaanbaarheid verband. Die 

identifisering van die kern van 'n probleem bepaal in 'n groot mate hoe 

verstaanbaar en gebalanseerd 'n beleidsmodel is, sander dat die kompleksiteit en 

ingewikkeldheid van so 'n model ingeboet word. (Dye 1992:44.) 

Dit is egter 'n komplekse taak om die essensie van 'n probleem te identifiseer 

aangesien keuses ten eerste uitgeoefen behoort te word oor die relevansie en 
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betekenisvolheid van be le id. Hierbenewens word sodanige keuse ten tweede 

vanwee persoonlike waardes van beleidbepalers gekompliseer (Dye 1992:44). Uit 

die voorafgaande blyk dit dat besondere kundigheid van beleidbepalers vereis word 

om die regte keuse ten opsigte van die essensie van 'n probleem uit te oefen en te 

verhoed dat die uitoefening van keuses nie uitsluitlik aan subjektiewe 

waardeoordele oorgelaat word nie. Dit vereis dat die ewewig en balans tussen 

teorie, data en metodologie reg behoort te wees (Greenberger et al. 1976:63). 

Beleidbepalers kan aan die hand van 'n wetenskaplik gefundeerde beleidsmodel, 

soos dit in die studie uiteengesit word (kyk par. 6.5 infra), die balans en ewewig 

ten opsigte van teorie, data en metodologie bepaal en sodoende verhoed dat 

keuses ten opsigte van beleid bloot op subjektiewe waardeoordele gebaseer word. 

6.4.4 Versoenbaarheid met die werklike situasie 

'n Beleidsmodel behoort ook versoenbaar met realiteit te wees en daarmee verband 

te hou. Die kriterium hou met die kriterium van ewewig en balans verband en 

beklemtoon weer eens die feit dat 'n balans tussen teorie, data en metodologie 

gehandhaaf behoort te word. Met die samestelling van 'n model behoort daar 

kennis geneem te word van die werklike situasie. 'n Beleidsmodel behoort dus 

verband te hou met probleme wat in realiteit ervaar word. Die werklikheid of 

realiteit van 'n situasie kan aan die hand van empiriese feite bepaal word. (Dye 

1992:44,45.) Empiriese feite oor die probleem van gebrekkige en gefragmenteerde 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste word byvoorbeeld van 

data verkry wat in die verband van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur ingesamel en ontleed is (kyk par.3.3.2 & par. 5.3 - 5.7 supra). 

6.4.5 Betekenisvolheid van kommunikasie 

'n Beleidsmodel kan slegs van waarde wees as dit betekenisvol kommunikeer. 

Beleidbepalers behoort vooraf uitsluitsel te kry oor wat die doel van 'n beleidsmodel 

behoort te wees en watter boodskap deur middel van 'n beleidsmodel gekommuni-
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keer behoort te word. Die kommunikasiewaarde van 'n beleidsmodel kan andersins 

verlore raak. (Dye 1992:45; Quade 1989:147.) Die doel met die universele 

beleidsmodel is om, aan die hand van wetenskaplik gefundeerde navorsing, 'n 

raamwerk te skep waarvolgens beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste bepaal kan word. Die doel van 'n beleidsmodel behoort aan elke 

beleidbepaler van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur (wat 'n rol 

in die inwerkingstelling, implemetering en toepassing van die universele beleids

model het), gekommunikeer te word sodat elkeen kan saamwerk om sodanige doel 

te verwesenlik. 

Beleidsmodelle het volgens Lane (1993:70) ten doel om bepaalde situasies soos 

beleidsprobleme en organisatoriese vraagstukke wat daaruit voortspruit, te verklaar, 

te orden, te interpreteer en te organiseer. Om die rede word daar in die volgende 

rubriek aandag aan die samestelling van 'n beleidsmodel vir die daarstelling van 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur gegee. Die doel van so 'n model is om 'n raamwerk 

te bied waarbinne die probleem van gefragmenteerde en gebrekkige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste op 'n wetenskaplik gefundeerde 

grondslag aangespreek kan word. 

6.5 SAMESTELLING VAN 'N UNIVERSELE BELEIDSMODEL 

Die samestelling van 'n universele beleidsmodel vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste is, soos uit die voorafgaande uiteensetting afgelei kan word, 'n 

komplekse proses. Dit kan daaraan toegeskryf word dat daar volgens Lane 

(1993:69) in teorie 'n magdom van beleidsmodelle bestaan wat elkeen 'n eng 

toepassingswaarde het. Die eng toepassingswaarde word ten eerste veroorsaak 

vanwee die feit dat beleidsmodelle in twee hoof kategoriee verdeel kan word. Die 

eerste kategorie verteenwoordig beskrywende beleidsmodelle terwyl die tweede 

kategorie normatiewe beleidsmodelle verteenwoordig (Greenberger et al. 

1976:59,60; Hanekom 1987:76). 
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Kenmerkend van beskrywende beleidsmodelle is dat dit die omgewing waarbinne 

'n beleidsmodel funksioneer beskryf ten einde inligting oar 'n gegewe probleem te 

versamel en 'n beter begrip daarvan te verkry. lnligting, wat vanuit die omgewing 

ingesamel word, word ontleed waarna die beleidbepalingsproses beskryf word. In 

teenstelling met die bovermelde skryf normatiewe beleidsmodelle voor watter 

stappe vir die oplossing van ge"ldentifiseerde probleme gevolg behoort te word 

(Greenberger et al. 1976:59,60). 'n Normatiewe beleidsmodel ontleed oak, 

benewens die voorafgaande, die resultate en gevolge van beleid ten einde te bepaal 

in welke mate beleid die gewensde resultate gehad het. Op die wyse kan die 

negatiewe resultate en gevolge van beleid ge"identifiseer en uitgeskakel word. 

(Hanekom 1987:82.) 

Benewens die feit dat beleidsmodelle in twee kategoriee verdeel kan word, blyk dit 

in teorie dat beleidsmodelle oak op verskillende aspekte van beleid fokus (Dye 

1992:20,21). Dit beklemtoon ten tweede oak die eng toepassingswaarde van 

beleidsmodelle. Die institusionele beleidsmodel is byvoorbeeld 'n beskrywende 

model wat beleid as die resultaat van aktiwiteite binne owerheidsinstellings 

beskryf. Om die rede word die organisatoriese strukture en funksies van 

owerheidsinstellings en die invloed van owerheidsinstellings ten opsigte van die 

bekragtiging en implementering van beleid, volledig in die institusionele beleids

model beskryf. (Hanekom 1987:81.) Benewens die institusionele beleidsmodel is 

die stelselmodel oak beskrywend van aard wat weer op die omgewing en omge

wingsfaktore fokus ten einde beleid te beskryf. Die stelselmodel beskryf in der 

waarheid die metode wat gevolg word om probleme en behoeftes vanuit die 

omgewing te identifiseer. Daarvolgens word toevoere uit die omgewing ge"identifi

seer en beskryf, tydens 'n verwerkingsproses verwerk en daarna as afvoere na die 

omgewing (waar die oorspronklike behoefte of probleem ontwikkel het), terug

gevoer. (Dye 1992:42,43.) 

Ander beleidsmodelle, soos die inkrementele model, is weer hoofsaaklik 'n 

normatiewe model wat beleid as 'n voortsetting van gewese owerheidsoptrede 

beskou (Dye 1992:34). lngevolge die inkrementele beleidsmodel speel besluite wat 
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in die verlede gemaak is, 'n deurslaggewende rol tydens die formulering van nuwe 

beleid en bepaal gebeure in die verlede hoe beleid geformuleer behoort te word 

(lane 1993:72). 

Die rasionele beleidsmodel is oak 'n normatiewe model wat behels dat beleid op 

grand van die totale waardevoorkeure van die gemeenskap bepaal word. Beleids

alternatiewe en die voordele en nadele van elkeen word opgeweeg en 'n keuse 

word tussen alternatiewe gemaak. Die finale keuse berus op daardie beleids

alternatief wat die beste resultaat teen die laagste moontlike koste in terme van 

personeel en finansies tot gevolg het. (Dye 1992:31.) Die rasionele beleidsmodel 

is normatief omdat dit op die waardevoorkeure van die gemeenskap gebaseer is en 

die voorkeure bepaal hoe beleid geformuleer behoort te word (Hanekom 1987:83). 

Uit die voorafgaande uiteensetting blyk dit dat beleidsmodelle 'n waardevolle 

bydrae in terme van teoretiese onderbou kan lewer maar dat dit 'n eng 

toepassingswaarde het. Vanwee die eng toepassingswaarde waaroor bestaande 

beleidsmodelle in teorie beskik, is dit nie moontlik om van die bestaande 

beleidsmodelle vir die doeleindes van hierdie studie aan te wend nie. Dit is nodig 

dat 'n nuwe beleidsmodel saamgestel word ten einde 'n eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur daar te stel. Die model behoort nie net beskrywend of 

normatief te wees en slegs op 'n bepaalde aspek van die omgewing te fokus nie. 

Telkens word daar verwys hoe kompleks die omgewing is waarbinne sport- en 

rekreasiedienste georganiseer word en dat dit voortdurend verander (kyk hoofstuk 

4 & 5 supra). Dit noodsaak die samestelling van 'n omvattende universele 

beleidsmodel wat beskrywend, normatief en ontledend is. In totaliteit behoort die 

model op al die aspekte, wat 'n invloed op die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur het, te fokus. 

In teorie blyk dit dat die samestelling van nuwe modelle nie 'n nuwe verskynsel is 

nie; Vanwee navorsing en die voortdurende blootstelling aan nuwe teoriee, data 

en metodologie is die moontlikhede ten opsigte van die samestelling van beleids

modelle feitlik onbeperk. (Harrison 1981:74,75.) 
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Die doel van 'n nuwe universele beleidsmodel is derhalwe ten eerste om 'n 

raamwerk te bied waarbinne verskynsels soos die probleem van gefragmenteerde 

en gebrekkige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur aangespreek kan word. In die 

studie het dit, soos by geleentheid vermeld, geblyk dat sport- en rekreasiedienste 

organisatories gefragmenteerd is, en dat die interne organisatoriese reelings, 

vanwee die fragmentering en weens die gebrek aan 'n beleidsraamwerk, bemoeilik 

word (kyk par. 5.4 - 5. 7 supra). 

Die beleidsmodel, vir die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, word so 

saamgestel dat dit ten tweede 'n universele toepassingswaarde het en moontlik 

ook deur ander plaaslike owerhede aangewend en aangepas kan word om beleid 

daar te stel. Die rede daarvoor is dat die omgewing, waarbinne die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en ander plaaslike owerhede tans 

funksioneer, dinamies en voortdurend aan die verander is en nie net op die 

Substruktuur nie, maar ook op alle ander plaaslike owerhede 'n berekenende 

invloed het. Die herstrukturering van plaaslike owerhede in grater metropolitaanse 

oorgangsrade en substrukture is 'n enkele voorbeeld van die dinamiese omgewing 

waarbinne plaaslike owerhede funksioneer (Suid-Afrika 1993(b):Artikel 7). 

Sodanige beleidsmodel kan byvoorbeeld as riglyn tydens die daarstelling van 'n 

beleid dien en kan dit ook van waarde wees wanneer plaaslike owerhede vir die 

integrering van sport- en rekreasiedienste binne 'n grater metropolitaanse 

oorgangsraad onderhandel en voorberei (kyk par. 4.2.2.3 supra). 

In die volgende rubriek (wat oor die fases van die voorgestelde beleidsmodel 

handel) word teorie en data, wat tydens die studie ten opsigte van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste ingesamel en verwerk is, op 'n 

beskrywende, normatiewe en ontledende wyse aangewend om 'n nuwe beleids

model saam te stel. Op die wyse kan die problematiek van gebrekkige en 

gefragmenteerde beleid vir sport- en rekreasiedienste by die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur wetenskaplik aangespreek word. Die volledige 

beleidsmodel word diagrammaties in bylae A uiteengesit (kyk bylae A infra). 
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6.5.1 Fases van die voorgestelde universele beleidsmodel 

Die universele beleidsmodel is 'n wetenskaplike en teoretiese metode (kyk par. 6.2 

supra) aan die hand waarvan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

(en ander plaaslike owerhede) in staat gestel kan word om beleid te bepaal aange

sien dit 'n bree toepassingswaarde het en nie soos vorige beleidsmodelle (kyk par. 

6.5 supra) 'n eng toepassingswaarde het nie. Eers nadat die universele beleids

model ge"implementeer en toegepas is en beleid voortspruitend daaruit bepaal is, 

kan plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

aandag aan die ontwikkeling van prosedures gee. Tydens die beleidbepalingsfase 

va~ die beleidsmodel word daar byvoorbeeld vermeld dat besluite ten opsigte van 

die implementering van beleid geneem behoort te word. Dit behels byvoorbeeld 

besluite oor die daarstelling van detail programme en riglyne vir die aanwending van 

hulpbronne (kyk par. 6.5.1.3(d) & fig. 6.9 infra). Tydens die evaluering van beleid 

word ook vermeld dat besluite oor riglyne en prosedures vir die evaluering van 

beleid geneem behoort te word (kyk par. 6.5.1.3(e) & fig. 6.10 infra). Sodanige 

besluite verwys na prosedure-aangeleenthede wat buite die raamwerk van die 

studie val (kyk par. 1.6 supra), daarom word dit bloat in die studie vermeld. 

Sodanige prosedure-aangeleenthede kan as vertrekpunt vir verdere navorsing dien 

en behoort deur plaaslike owerhede verder ontwikkel te word aangesien plaaslike 

owerhede eiesoortige behoeftes in die verband het. 

Met die voorafgaande uiteensetting as vertrekpunt word die fases van die voor

gestelde universele beleidsmodel in figuur 6.1 diagrammaties uiteengesit (kyk fig. 

6. 1 infra). Die model bestaan ten eerste uit die omgewingsverkenningsfase en 

behels die waardesisteme, omgewingsinvloede en sterk en swak punte aanleidend 

tot en onderliggend aan die organisering van sport- en rekreasiedienste. Ten tweede 

bestaan die model uit die voorbereidingsfase wat behels dat beskikbare hulpbronne, 

soos personeel en finansies, wat vir die bepaling van beleid nodig is, ge"identifiseer 

en evalueer word. 

Die volgende fase van die model behels ten derde die beleidbepalingsfase en is 'n 

noodsaaklike fase van die model omdat probleme geformuleer en doelwitte bepaal 
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FIGUUR 6.1: HOOFFASES VAN DIE UNIVERSELE BELEIDSMODEL 

FASE EEN: OMGEWINGSVERKENNING -
~ 

Stap 1: Identifiseer die waardesisteem 
Stap 2: Identifiseer die omgewingsinvloede 
Stap 3: Identifiseer sterk en swak punte 

, , 
FASE TWEE: VOORBEREIDING 

Stap 4: Identif iseer en evalueer hulpbronne 

H 

FASE ORIE: BELEIDBEPALING 

Stap 5: Probleem- en doelwitformulering 
Stap 6: Beleidformulering 
Stap 7: Beleidaanvaarding 
Stap 8: Implementering van beleid 
Stap 9: Evaluering van beleid 

, , 
FASE VIER: TERUGVOERING 

Stap 10: Terugvoering van resultate na die 
omgewing 

' , 
Teru ko g pp el in g na die om g ewin g 
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word, waarna beleid geformuleer en aanvaar word. Hierbenewens word beleid 

tydens die beleidbepalingsfase ge"implementeer en geevalueer. Ten vierde vorm die 

terugvoeringsfase die laaste fase van die model en is dit van waarde omdat dit die 

fase is waartydens resultate, ten opsigte van die ge"identifiseerde probleem, na die 

omgewing teruggevoer word en die volle trefkrag van beleid vasgestel kan word. 

Kommunikasie is tydens die fase van besondere belang omdat dit tot verdere 

interaksie met die ander fases van die model aanleiding kan gee en die geleentheid 

vir verdere optrede skep. As vertrekpunt word die omgewingsverkenningsfase 

verder toegelig. 

6. 5. 1. 1 Fase een: Omgewingsverkenning 

Die omgewingsverkenningsfase word omskryf as 'n proses waarvolgens die omge

wing van 'n plaaslike owerheid, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, ondersoek word en die hoofkomponente daarvan bepaal word (Radel 

& Reynders 1981 :94,95). Die omgewingsverkenningsfase behoort ontleed te word 

voordat die identifisering en evaluering van hulpbronne, as deel van die 

voorbereidingsfase, onderneem kan word. Dit behels dat die waardesisteem van 

die gemeenskap en die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

omgewingsinvloede en sterk en swak punte ge"identifiseer word (kyk fig. 6.1 

supra). Die identifisering van die waardesisteem, as stap een van die 

omgewingsverkenningsfase, word vervolgens verder ontleed. 

6.5.1.1 (a) Fase een, stap een: ldentifisering van die waardesisteem 

Die waardes wat 'n invloed op sport- en rekreasiedienste het, behoort in stap een 

van die model, as deel van die omgewingsverkenningsfase, ge"identifiseer te word 

(kyk fig. 6.2 infra). Op die wyse kan werklike behoeftes van die gemeenskap in 

soverre dit sport- en rekreasiedienste betref bepaal word. 

Sodanige waardes behels ten eerste die waardes van die gemeenskap. Die 

waardes van die gemeenskap, in soverre dit sport- en rekreasiedienste betref, hou 
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onder andere met verouderingspatrone wat in die bevolkingsamestelling voorkom, 

verhoogde of verlaagde lewenstandaard van mense, werkloosheid, toenemende 

verstedeliking en grater gemeenskapshetrokkenheid verband (kyk par. 1.2 supra). 

Kenmerkend van oordele oor gemeenskapswaardes is dat dit van tyd tot tyd, soos 

wat omstandighede binne die omgewing verander, ook verander om by 

FIGUUR 6.2: FASE EEN, STAP EEN, IDENTIFISERING VAN DIE WAARDESISTEEM 

IDENTIFISERING VAN WAARDESISTEEM 
(omgewingsverkenningsfase) 

• 
' ' IDENTIFISEER GEMEENSKAPS= IDENTIFISEER WAARDES 

WAARDES VAN PLAASLIKE OWERHEID 

- pas demokrati= craadslede - missie .--raadslede 
seringsbeginsel amptenare - doel= 
toe stallings 

- doelwitte -hoof 
uitvoerende 
beampte 

-departements= 
- meningsopnames 6onsultante hoofde & 

kademici amptenary 
epartements= 

hoofde en amptenary 

sodanige omstandighede aan te pas (Dror 1983: 164). Die afskaffing van 

rasgebaseerde plaaslike owerhede en die opheffing van agtergeblewe gemeen

skappe is byvoorbeeld 'n aanduiding dat die oordele oor die waardesisteem van die 

gemeenskap verander het en dat prioriteite na die heropbou en ontwikkeling van 

gemeenskappe verskuif het. In soverre dit sport- en rekreasiedienste betref 

impliseer dit dat behoeftes van die gemeenskap verander soos wat hulle 

waardeoordele verander (kyk par. 5.3 supra). Die implikasie wat dit vir sport- en 

rekreasiedienste inhou, is dat daar in beleid voorsiening vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste gemaak behoort te word waardeur 

gemeenskapsontwikkelingsprogramme soos onder andere sportklinieke, 

selfhelpskemas, omgewingsbewaringsprojekte en vaardigheidsklasse bevorder kan 

word (Lourens-Schulte [s.a]:18,22; Van Biljon 1993). Bovermelde vereis dat daar 

aan die hand van meningsopnames en deur die toepassing van die demokrati

seringsbeginsels, bepaal word watter behoeftes ten opsigte van die totale 
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gemeenskap van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bestaan. Die 

demokratiseringsproses behels dat plaaslike owerhede, soos die Substruktuur, 

tydens die identifisering van die waardesisteem van die gemeenskap en behoeftes 

wa~ daaruitvoortvloei, 'n oop, toeganklike, verantwoordelike en onbevooroordeelde 

gesindheid behoort te openbaar. Bovermelde demokratiseringsbeginsels kan aan 

die hand van meningsopnames binne die gemeenskap toegepas word. 'n 

Meningsopname is 'n betroubare en objektiewe metode waarvolgens die werklike 

behoeftes van die totale gemeenskap ten opsigte van sport- en rekreasiedienste 

demokraties bepaal kan word (kyk par. 5.3 supra). 

Die toepassing van die demokratiseringsproses vereis die samewerking van die 

totale plaaslike owerheid en strek vanaf die Raad tot by die mees junior amptenaar. 

Die meningsopnames kan deur amptenare (soos die hoof uitvoerende beampte en 

departementshoofde in samewerking met ander amptenary) of deur konsultante of 

akademici namens die amptenary onderneem word. Daar is egter bepaalde 

voordele en nadele daaraan verbonde wanneer 'n plaaslike owerheid self sodanige 

meningsopname onderneem of wanneer daar van konsultante of akademici gebruik 

gemaak word. Die keuse in bovermelde verband word deur die betrokke plaaslike 

owerheid bepaal en kan deur die voordele en nadele van die partye betrokke by 

sodanige meningsopname, be'invloed word. Dit is byvoorbeeld goedkoper wanneer 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur self die meningsopname 

onderneem en amptenare is ook geneig om meer sensitief teenoor die gemeenskap 

se behoeftes te staan. Die nadeel is egter dat amptenare nie altyd objektief is 

wanneer opnames gemaak word nie terwyl hulle ook nie altyd oor die nodige tyd 

beskik om so 'n opname te onderneem nie. Konsultante en akademici wat by 'n 

meningsopname betrek word hou weer die voordeel in dat hulle oor die nodige 

kundigheid en ervaring behoort te beskik om 'n meningsopname te onderneem 

terwyl hulle ook waarskynlik oor die nodige tyd beskik om dit af te handel. Nadele 

in bovermelde verband is dat dit duur is om konsultante en akademici te betrek en 

dat hulle ook nie altyd in voeling met die gemeenskap is nie en derhalwe nie 

sensitief ten opsigte van die gemeenskap kan staan nie. (Kelsey & Gray 1985:4.) 

Benewens die waardes van die gemeenskap behoort die waardes van 'n plaaslike 
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owerheid ook tydens die omgewingsverkenningsfase ge"identifiseer te word {kyk 

fig. 6.2 supra). Die waardes van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur wat in die missie, doelstellings en doelwitte weerspieel word en 

waarin die waardes van die gemeenskap behoort te manifesteer, behoort gevolglik 

ten tweede ontleed te word. Die missie, doelstellings en doelwitte van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en departemente betrokke by 

sport- en rekreasiedienste is van belang aangesien dit die bestaansreg van die 

Substruktuur en departemente ten opsigte van sport- en rekreasiedienste bevestig, 

toekomsgerig is en aandui waarheen die Substruktuur ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste wil beweeg {kyk par.3.3.3, 3.3.4 & 3.3.5 supra). Hierbenewens 

word die prioriteite van 'n plaaslike owerheid en die handhawing van etiese riglyne 

en waardes asook die waardes van die gemeenskap in 'n missie weerspieel en 

vorm dit as sodanig 'n belangrike vertrekpunt vir die bepaling van beleid. (Kroon 

1991: 148, 149, 173.) Dit is gevolglik van belang dat die missie, doelstellings en 

doelwitte van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en departemente 

wat by sport- en rekreasiedienste betrokke is, tydens stap een van die 

omgewingsverkenningsfase gei'dentitiseer word ten einde te bepaal of dit ook die 

waardes en prioriteite van die gemeenskap ten opsigte van sport- en rekreasie

dienste duidelik weerspieel. 'n Belangrike vertrekpunt vir die daarstelling van beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste kan sodoende gevorm word. 

Die identitisering en ontleding van die missie, doelstellings en doelwitte is, vanwee 

die belangrikheid daarvan, 'n funksie van die Raad en topbestuur en behoort deur 

die hoof uitvoerende beampte en betrokke departementshoofde in oorleg met die 

Raad onderneem te word {Kroon 1991: 148). Die identitisering van die waardesis

teem van sowel die gemeenskap as die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Sub

struktuur is 'n noodsaaklike stap van die omgewingsverkenningsfase. Die rede 

daarvoor is dat dit ten eerste uitwys of demokratiseringsbeginsels in die 

gemeenskap toegepas word en of daar voldoende meningsopnames onderneem 

word ten einde die werklike behoeftes van die gemeenskap te weerspieel. 

Hierbenewens is die identitisering van die waardesisteem ten tweede noodsaaklik 

omdat dit belangrike inligting ten opsigte van die missie, doelstellings en doelwitte 
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van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur bekend stel wat kan uitwys 

of die missie, doelstellings en doelwitte van die Substruktuur, die behoeftes en 

waardes van die gemeenskap weerspieel. lnligting wat in die bovermelde verband 

ingesamel en bekend gestel word behoort deur die topbestuur van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur tydens stap drie van die omgewingsver

kenningsfase as sterk of swak punte geklassifiseer te word (kyk par. 6.5.1.1 (c) & 

fig. 6.4 infra). Dit is belangrik omdat sterk en swak punte waardevolle riglyne bied 

wat in aanmerking geneem behoort te word wanneer beleid tydens die beleid

bepalingsfase bepaal word (kyk par. 6.5.1.3(a) & fig. 6.6 infra). Benewens die 

voorafgaande speel omgewingsinvloede ook 'n belangrike rol wanneer sterk en 

swak punte ge"identifiseer word en is dit ook van belang wanneer beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste tydens die beleidbepalingsfase bepaal 

word . Die aangeleentheid word vervolgens ontleed. 

6.5.1.1 (b) Fase een, stap twee: ldentifisering van omgewingsinvloede 

Stap twee van die beleidsmodel, wat ook deel van die omgewingsverkenningsfase 

is, verteenwoordig die identifisering van omgewingsinvloede (kyk fig. 6.3 infra). 

Dit is noodsaaklik dat deelnemers aan die beleidbepalingsproses, soos raadslede, 

hoof uitvoerende beampte, departementshoofde, afdelingshoofde, akademici en 

konsultante benewens die identifisering van gemeenskapswaardes en waardes van 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, geselekteerde invloede vanuit 

die·omgewing identifiseer wat 'n betekenisvolle invloed op beleid het. Volgens 

Dror (1983:166, 167) is daar 'n magdom van omgewingsinvloede wat beleid kan 

be"invloed. Al die invloede kan egter nie almal, vanwee beperkte finansies, in ag 

geneem word wanneer beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

bepaal word nie. Daarom behoort daar tussen omgewingsinvloede geselekteer te 

word en slegs daardie invloede, wat 'n wesenlike invloed op beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste het, ge'identifiseer en geselekteer te 

word (kyk par. 4.2 supra). Dit is in hierdie stadium van die beleidsmodel nodig dat 
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FIGUUR 6.3: FASE EEN, STAP TWEE, IDENTIFISERING VAN OMGEWINGSINVLOEDE 

IDENTIFISERING VAN OMGEWINGSINVLOEDE 
(omgewingsverkenningsfase) 

EKSTERNE OMGEWINGSINVLOEDE 
DEUR RAADSLEDE, AMPTENARY, 
AKADEMICI & KONSULTANTE 

f 

- konstitusionele omgewing 

- statutere omgewing 

- politieke omgewing 

- ekonomiese omgewing 

- sosiologiese omgewing 

INTERNE OMGEWINGSINVLOEDE 
DEUR RAADSLEDE, AMPTENARY, 
AKADEMICI & KONSULTANTE 

- departementalisasie 

- departementele doel= 
witte 

- werkverdeling 

- interne organisatoriese 
reelings 

selektief te werk gegaan word sodat daar aan die kriterium van verstaanbaarheid 

gehoor gegee kan word. 'n Verstaanbare weergawe van die werklike situasie 

behoort dus in die vroee stadium van die beleidsmodel uitgebeeld te word. (Dye 

1992:44.) 

Die eksterne omgewing is dinamies en beleidbepalers word voortdurend met 

veranderings gekonfronteer wat vereis dat beleidbepalers ten opsigte van die 

veranderende omgewingsinvloede behoort aan te pas (Robbins 1993:663; 

Sp~ngenberg 1991: 1). Die invloede vanuit die konstitusionele, statute re, politieke, 

ekonomiese en sosiologiese omgewings, as deel van die eksterne omgewing, en 

die invloed daarvan op die bepaling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste behoort selektief ge'identifiseer te word. Dit is byvoorbeeld nodig 

dat die invloede vanuit die konstitusionele omgewing, soos die implementering van 

die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) en 

die wegbeweging van rasgebaseerde plaaslike owerhede na nie-rassige plaaslike 

owerhede tydens die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste in oorweging geneem en tydens die omgewingsverkenningsfase 
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ge"identifiseer word (kyk par. 4.2.1.3, 4.2.2.3, 4.2.3.4, 4.2.4.3, & 4.2.5.3 suora). 

Sodanige omgewingsinvloede word ook later as sterk of swak punte geklassifiseer 

en is van waarde wanneer probleem- en doelwitformulering tydens die 

beleidbepalingsfase plaasvind (kyk par. 6.5.1.3(a) infra). 

Benewens die eksterne omgewingsinvloede behoortdie interne omgewingsinvloede 

ook deur deelnemers aan die beleidbepalingsproses soos raadslede, amptenary 

(byvoorbeeld hoof uitvoerende beampte, departementshoofde, afdelingshoofde en 

hoof van werkstudie), akademici en konsultante in ag geneem te word wanneer 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal word. Wanneer 

beleid bepaal word behels dit dat departementalisasie, departementele doelwitte, 

werkverdeling en interne organisatoriese reelings (soos die spanwydte van beheer 

en die delegering van gesag en verantwoordelikheid), wat in die formele 

organisatoriese struktuur van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

manifesteer, tydens die omgewingsverkenningsfase, in aanmerking geneem word. 

Plaaslike owerhede word ingestel om die algemene welsyn van die gemeenskap te 

bevorder. Dit behels onder andere dat sport- en rekreasiedienste aan die 

gemeenskap voorsien word. Ten einde dienslewering op 'n sinvolle wyse te laat 

plaasvind beskik plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, oor 'n formele organisatoriese struktuur waarin departemente met 

spesifieke departementele doelwitte en funksies (soos die lewering van sport- en 

rekreasiedienste) belas is. lnterne organisatoriese reelings (soos die spanwydte van 

beheer en delegering van gesag en verantwoordelikheid) vind binne departemente 

plaas ten einde die organisering van dienste te bevorder. Die spanwydte van 

beheer en die delegering van gesag en verantwoordelikheid kan byvoorbeeld nie 

doeltreffend en effektief plaasvind as funksies ten opsigte van sport en rekreasie, 

weens verouderde organisatoriese strukture en weens departementalisasie en 

werkverdeling, tussen departemente gefragmenteer is nie (kyk par. 5.4 - 5.6, 5. 7.1 

& 5.7.2 supra). Dit is gevolglik noodsaaklik dat die hoof uitvoerende beampte, 

departementshoofde, afdelingshoofde, hoof van werkstudie, akademici en kon

sultante voortdurend ondersoek instel en insette aan die Raad lewer oor die ge"iden-
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tifiseerde interne omgewingsinvloede wat 'n invloed op die organisering van sport

en rekreasiedienste het en oak 'n invloed op die daarstelling van beleid in 

bovermelde verband het. 

Die identifisering van omgewingsinvloede soos hierbo vermeld gaan met 'n 

bewuswording van sterk en swak punte van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur gepaard. Sterk en swak punte, wat in die omgewing ontwikkel het, 

behoort ge'identifiseer te word voordat beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste op 'n sinvolle wyse bepaal kan word. Die aangeleentheid word in 

die.volgende rubriek verder ontleed. 

6.5.1.1 (c) Fase een, stap drie: ldentifisering van sterk en swak punte 

Voortspruitend uit die identifisering van sowel die waardesisteem van die 

gemeenskap en die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, as die eksterne 

en interne omgewing van die Substruktuur, is dit moontlik om sterk en swak punte 

te identifiseer wat in aanmerking geneem behoort te word voordat die voor

bereidingsfase (fase twee van die beleidsmodel) in werking gestel kan word (kyk 

fig. 6.4 infra). Die identifisering van sodanige sterk en swak punte is 'n funksie 

van topbestuur waarby die hoof uitvoerende beampte en departementshoofde 

betrek word (Kroon 1991:178). 

Sterk punte word omskryf as 'n voordeel of vaardigheid waaroor 'n plaaslike 

owerheid beskik en wat aangewend kan word om potensiele swak punte uit te 

skakel. 'n Swak punt ontwikkel wanneer 'n plaaslike owerheid nie oar 'n bepaalde 

vaardigheid of voordeel beskik nie. (Grobbelaar, De Bruyn & Kruger 1990: 18.) 

Dit is noodsaaklik dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur die sterk 

en swak punte wat uit die omgewing ontwikkel het, identifiseer (kyk fig. 6.4 infra). 

Die bewuswording van sterk en swak punte kan die Substruktuur in staat 

stel om pro-aktief en innoverend op te tree in soverre dit die bepaling van beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste betref (Kroon 1991: 179). 'n Sterk 
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FIG'UUR. 6.4: FASE EEN, STAP DRIE, IDENTIFISERING VAN STERK EN SWAK PUNTE 

IDENTIFISERING VAN STERK EN SWAK PUNTE 
DEUR HOOF UITVOERENDE BEAMPTE & 
DEPARTEMENTSHOOFDE 

(omgewingsverkenningsfase) 

STERK PUNTE 

missie, doelstellings 
en doelwitte van 
Suidelike Pretoria 
Metropolitaanse 
Substruktuur 

infrastruktuur vir 
organisering 
van sport- en 
rekreasiedienste 
bestaan 
(kantore, toerusting, 
sport- en rekreasie= 
fasiliteite) 

nie-rassige plaas= 
like owerheidstruktuur 
bestaan reeds 

SWAK PUNTE 

gefragmenteerde en 
gebrekkige beleid 
vir sport- en 
rekreasiedienste 

gebrekkige departe= 
mentele doelstellings 
en doelwitte vir 
sport- en rekreasie= 
dienste 

gebrekkige menings= 
opnames 

gefragmenteerde 
organisering (en or= 
ganisatoriese struk= 
ture) van sport- en 
rekreasiedienste 

punt is byvoorbeeld dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur reeds 

oor 'n missie, doelstellings en doelwitte beskik wat die bestaansreg van die Sub

struktuur bevestig en aantoon dat die Substruktuur toekomsgerig is. 'n Verdere 

sterk punt is dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur oor die nodige 

infrastruktuur soos toerusting en sport- en rekreasiefasiliteite beskik om sport- en 

rekreasiedienste te kan organiseer. Hierbenewens is 'n verdere sterk punt die feit 

dat die Substruktuur reeds in ooreenstemming met die grondwetlike veranderings 

binne die konstitusionele omgewing, as 'n nie-rassige plaaslike owerheid herstruk

tureer is. 

'n Swak punt blyk onder andere die gebrek aan eenvormige beleid vir die organi

sering van sport- en rekreasiedienste en die gevolglike fragmentering van sport- en 
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rekreasiedienste te wees. 'n Verdere swak punt is die feit dat departementele 

doelstellings en doelwitte gebrekkig is. Dit blyk ook dat meningsopnames vanwee 

'n gebrek aan beleid, gebrekkig is. 

Die voorbereidingsfase van die beleidsmodel kan eers in werking gestel word nadat 

die omgewingsverkenningsfase afgehandel is, beleidbepalers weet wat die waarde

sisteem van die gemeenskap en die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

is, omgewingsinvloede ge"identifiseer is en die sterk en swak punte van die Sub

struktuur bepaal is. Met inagneming van die inligting wat in die bovermelde 

verband ingesamel is, kan daar tydens die voorbereidingsfase hulpbronne ge"identi

fiseer en geevalueer word wat, met inagneming van sterk en swak punte, vir die 

bepaling van beleid noodsaaklik is. 

6.5.1.2 Fase twee: Voorbereiding 

In die voorbereidingsfase (kyk fig. 6.5 infra) word stap vier van die beleidsmodel, 

wat die identifisering en evaluering van hulpbronne behels, uiteengesit. Hulp

bronne kan omskryf word as arbeid (opgeleide personeel), toerusting (infra

struktuur, departementele kantore) en kapitaal (finansies) wat aangewend word ten 

einde die daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van 'n plaaslike owerheid soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

te inisieer en te bevorder (Drucker 1974: 108). 

6.5.1.2(a) Fase twee, stap vier: ldentifisering en evaluering van hulpbronne 

Hulpbronne wat tydens die beleidbepalingsproses aangewend word behels, soos 

reeds hierbo vermeld arbeid, toerusting en kapitaal (kyk fig. 6.5 infra). Die 

identifisering en evaluering van hulpbronne is 'n kritieke stap van die beleidsmodel 

wat 'n wesenlike invloed op die bepaling en kwaliteit van beleid kan he. Sou dit 

blyk dat daar nie voldoende hulpbronne (soos finansiele fondse) vir beleidbepaling 

in 'n bepaalde finansiele jaar is nie, behoort leidinggewende amptenare, wat by die 
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organisering van sport- en rekreasiedienste betrokke is, langtermyn finansiele 

uitgawes (wat vir die bepaling van beleid benodig word) te identifiseer sodat dit in 

die beg roting van die daaropvolgende jaar opgeneem kan word. Die beskikbaarheid 

van finansiele fondse behoort in der waarheid bepalend te wees wanneer besluit 

word of beleidbepaling onmiddellik gaan plaasvind en of dit tot die volgende jaar 

behoort oor te staan. 

Finansiele en somtyds menslike hulpbronne is skaars en volgens Kroon (1991 :70) 

is daar veral, vanwee 'n gebrek aan finansiele hulpbronne, 'n gebrek aan voldoende 

en toepaslik opgeleide en ervare personeel om beleid te bepaal. Leidinggewende 

amptenare soos die hoof uitvoerende beampte, stadstesourier en departements

hoofde van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur behoort gevolglik 

ten eerste vir die korttermyn (begrotingstermyn van betrokke jaar) te bepaal watter 

hulpbronne soos finansies, personeel en toerusting vir die korttermyn beskikbaar 

en geskik is om die beleidbepalingsproses te inisieer. Sodanige hulpbronne behoort 

evalueer te word ten einde vas te stel in welke mate dit die potensiaal het om tot 

die bepaling en uitvoering van beleid aanleiding te gee en wat die koste implikasie 

in die verband vir die korttermyn is (Dror 1983: 171). 

Die identifisering en evaluering van beskikbare korttermyn hulpbronne behoort aan 

die hand van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur se begroting 

(begrotingstermyn van die betrokke jaar) onderneem te word. Dit is nodig aan

gesien die beskikbaarheid van korttermyn fondse, wat in die begroting uiteengesit 

is, sal bepaal in welke mate hulpbronne vir die beleidbepalingsproses oor die 

korttermyn aangewend kan word. Die begroting kan in der waarheid as 'n 

beleidbepalingshulpmiddel beskou word aangesien die fondse wat vir beleidbe

paling benodig word in 'n begroting in berekening gebring word. Geen besluite ten 

opsigte van die aanwending van hulpbronne kan byvoorbeeld geneem word, tensy 

dit in oorleg met die begroting gedoen word nie. Die begroting word as 'n 

beleidsdokument beskou en is in werklikheid 'n metode om verwagte aktiwiteite 

en finansiele implikasies daarvan vir 'n bepaalde finansiele jaar aan te dui. (Thornhill 

& Hanekom 1979: 72, 74, 75.) 'n Begroting is dus 'n belangrike riglyndokument 

aangesien dit spesifiek aandui hoeveel hulpbronne, in terme van beskikbare 

finansiele fondse, vir die be paling van be le id spandeer kan word. 
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FIGUUR 6.5: FASE TWEE, STAP VIER, IDENTIFISERING EN EVALUERING VAN BULPBRONNE 

IDENTIFISERING EN EVALUERING VAN HULPBRONNE 
(voorbereidingsfase) 

I 

EVALUERING VAN DIE BEGROTING 
DEUR HOOF UITVOERENDE BEAMP= 
TE, STADSTESOURIER, EN 
DEPARTEMENTSHOOFDE 

korttermyn uitgawes 

langtermyn uitgawes 

IDENTIFISEER HULPBRONNE 

~ .... arbeid (personeel) 

i-.~ .... toerusting (infrastruktuur, 

departementele kantore) 

i......,..kapitaal (finansies) 

Benewens die identifisering en evaluering van hulpbronne in terme van beskikbare 

korttermyn fondse, behoort die toekomstige beskikbaarheid van langtermyn fondse 

voortdurend ondersoek en evalueer te word. Dit is nodig aangesien die omgewing 

(ekstern en intern) waarbinne die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

funksioneer en waarbinne beleid bepaal word, voortdurend verander en nuwe 

uitdagings aan beleidbepalers stel om nog steeds aan die verwagtinge van die 

gemeenskap te voldoen. Dit behels dat die potensiele resultate voortspruitend uit 

die aanwending en benutting van hulpbronne beraam word, die vraag na en aanbod 

van hulpbronne evalueer word, die behoefte aan addisionele hulpbronne ondersoek 

word en dat die ontwikkeling van nuwe hulpbronne oorweeg word (Dror 

1983:171). 

Vanwee die betrokkenheid van departementshoofde by die opstelling van 

departementele begrotings en die kundigheid waaroor hulle in die verband beskik, 

is dit belangrik dat departementshoofde die verwagte uitgawes ten opsigte van die 

aanwending van toekomstige langtermyn hulpbronne vir die bepaling van beleid, 
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identifiseer en evalueer. Op die wyse kan belangrike inligting ten opsigte van 

langtermyn finansiele uitgawes bekend gestel word wat weer in die begroting, vir 

toekomstige beleidbepaling, beliggaam kan word. (Thornhill & Hanekom 1979:74.) 

Die inligting wat uit die voorafgaande ingesamel is en in die begroting beliggaam 

word, is nodig sodat hulpbronne vanwee die skaarsheid daarvan, ge"ldentifiseer en 

ge~valueer kan word en op 'n selektiewe en doelmatige wyse vir die bepaling van 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste aangewend kan word 

(Kroon 1991 :70). 

Nadat hulpbronne vir die bepaling van beleid aan die hand van die begroting 

ge"identifiseer en geevalueer is, is dit nodig dat die beleidbepalingsproses ge"inisieer 

word. Die aangeleentheid word hieronder verder toegelig. 

6.5.1.3 Fase drie: Beleidbepaling 

Beleidbepaling word omskryf as 'n proses waartydens probleme en behoeftes 

ge·i~entifiseer word en pogings aangewend word om sodanige probleme op te los 

en behoeftes te bevredig (Simmons & Dvorin 1977:398, 401). Dit kan ook 

omskryf word as 'n patroon van optrede wat oor 'n tydperk plaasvind ten einde 'n 

bepaalde doelwit te bereik (Anderson 1984:8). 

Die beleidbepalingsfase wat die derde fase van die beleidsmodel is (kyk fig. 6.1 

supra), bestaan uit vyf stappe te wete probleem- en doelwitformulering (stap vyf) 

wat behels dat behoeftes en probleme vanuit die gemeenskap gei"dentifiseer word 

en volgens prioriteit op 'n beleidsagenda geplaas word. Tydens beleidformulering 

(stap ses) word duidelike metodes van optrede uiteengesit sodat beleid geformuleer 

kan word. Beleidaanvaarding (stap sewe) behels dat beleidbepalers 'n finale besluit 

oor 'n beleidsaangeleentheid en finansiele implikasies neem wat bindend en 

afdwingbaar is. Tydens die implementering van beleid (stap agt) word 

goedgekeurde en aanvaarde be le id in die gemeenskap ge"implementeer. Die 

evaluering van beleid (stap nege) be he ls dat beleidbepalers vasstel wat die waarde, 
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nut asook die trefkrag van beleid is. (Baker et al. 1975:49.) Ten einde die 

bovermelde stappe te inisieer, is dit nodig dat beleidbepalers kennis neem van die 

inligting wat tydens die omgewingsverkenningsfase en die voorbereidingsfase 

vrygestel is, aangesien inligting wat in die verband bekend gestel is, as belangrike 

riglyne tydens die beleidbepalingsfase kan dien. In die volgende rubriek word stap 

vyf, wat probleem- doelwitformulering behels, as vertrekpunt vir die beleid

bepalingsfase ontleed. 

6.5·.1.3(a) Fase drie, stap vyf: Probleem- en doelwitformulering 

Probleem- en doelwitformulering is 'n komplekse stap (kyk fig. 6.6 infra) en behels 

dat probleme, wat as gevolg van 'n gebrek aan eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste ontwikkel het, ten eerste ge'identifiseer 

en geformuleer word. Daarna word die ge'identifiseerde en geformuleerde 

probleme ten tweede op 'n beleidsagenda geplaas waarna beleidsdoelwitte, met 

inagneming van die beleidsagenda, ten derde geformuleer word. (Edwards & 

Sharkansky 1978:109.) 

Probleem- en doelwitformulering (kyk fig. 6.6 infra) behels, soos reeds vermeld, dat 

probleme ten eerste ge'identifiseer word. Dit behels dat die swak punte wat in fase 

een, stap drie ge'identifiseer is (kyk par. 6.5.1.1 (c) & fig. 6.4 supra) en wat uit fase 

een, stap een en stap twee voortspruit (kyk par. 6.5.1.1 (a) & par. 6.5.1.1 (b) 

supra), evalueer, ontleed en verwerk word. Op die wyse kan die organisatoriese 

probleme wat ten opsigte van sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur geld en vanwee 'n gebrek aan eenvormige beleid 

ontstaan het, ge'identifiseer en geformuleer word. In teorie blyk dit dat die 

identifisering en formulering van probleme 'n komplekse proses is, aangesien dit 
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FIGUUR 6.6: FASE DRIE, STAP VYF, PROBLEEM- EN DOELWITFORMULERING 

PROBLEEM- EN DOELWITFORMULERING 
(beleidbepalingsfase) 

PROBLEEMIDENTIFISERING EN -FORMULERING 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoofde 
afdelingshoofde 
hoof van werkstudie 
hoof van personeel 
privaat konsultante 
akademici 

SELEKTERING VAN GEiDENTIFISEERDE 
PROBLEME VIR BELEIDSAGENDA 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoofde 
hoof van werkstudie 

FORMULERING VAN BELEIDSDOELWITTE 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoofde 
hoof van werkstudie 
hoof van personeel neem besluite 

oor 

Identifiseer organisa= 
toriese probleme .....-----.,.......... 

fragmentering van sport- & 
rekreasiedienste tussen 
verskillende departemente 

departementele 

efragmenteerde werk= 
verdeling 

•interne organisatoriese 
probleme 

- spanwydte van beheer 
- delegering van gesag en 

verantwoordelikheid 
- bewaring van eenheid 

van gesag 
- spesialisasie 
- koordinasie en 

kommunikasie 

'------1.i identifiseer eksterne 
omgewingsfaktore 

formulering van 
alternatiewe 
beleidsdoelwitte 

- voordele en nadele 
van alternatiewe 
beleidsdoelwitte 

- keuse van geskikte 
beleidsdoelwit 
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deur die waardes van die gemeenskap en die betrokke plaaslike owerheid be"invloed 

word (Edwards & Sharkansky 1978:87, 88). Juis vanwee die komplekse aard 

daarvan, is dit soveel te meer noodsaaklik dat die identifisering en formulering van 

probleme, wat met die organisering van sport- en rekreasiedienste verband hou, 

deur ervare en opgeleide persona onderneem word (kyk fig. 6.6 supra). Dit vereis 

dat sowel beamptes soos die hoof uitvoerende beampte, departementele hoofde 

en afdelingshoofde wat by die organisering van sport- en rekreasiedienste betrokke 

is as die hoof van werkstudie, hoof van personeel, privaat konsultante en 

akademici by die identifisering van sodanige probleme betrek word. 

Probleemidentifisering en -formulering impliseer in der waarheid 'n verfyning van 

die ge"identifiseerde swak punte (kyk par. 6.5.1.1 (c) & fig. 6.4 supra). Ten opsigte 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur is dit 'n gebrek aan 

voldoende en eenvormige beleid wat tot bepaalde organisatoriese probleme van 

sport- en rekreasiedienste aanleiding gee (kyk par. 5.4 - 5. 7 supra). Sodanige 

probleme vind nie alleen in die formele organisatoriese struktuur van die 

Substruktuur weerspieeling nie, maar kom oak in die interne organisatoriese 

reelings van die Substruktuur na vore. Sport- en rekreasiedienste word soos uit die 

studie afgelei kan word, tussen verskillende departemente versplinter wat weer 

interne organisatoriese probleme soos gebrekkige delegering van gesag en verant

woordelikheid, foutiewe spanwydte van beheer, gebrekkige kommunikasie en 'n 

gebrek aan voldoende spesialisasie tot gevolg het. Dit is belangrik dat probleme 

korrek ge"identifiseer en duidelik geformuleer word, aangesien nie alle probleme 

vanwee 'n gebrek aan tyd, finansies en personeel tot beleid aanleiding gee nie 

(Edwards & Sharkansky 1978: 87, 100, 102). Hoe duideliker die klem op die 

omvang van die probleem gele word hoe grater is die kans dat dit op die 

beleidsagenda geplaas sal word en tot die daarstelling van beleid aanleiding sal gee. 

Nadat die probleem dus met inagneming van tyd, finansies en personeel 

ge"identifiseer en geformuleer is, word dit op die beleidsagenda geplaas. 'n Beleids

agenda is 'n dokument waarin al die ge"identifiseerde en geformuleerde probleme, 
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wat in ems deur beleidbepalers oorweeg gaan word, vervat is (Edwards & 

Sharkansky 1978: 100). Die selektering van ge'identifiseerde en geformuleerde 

probleme, wat op die beleidsagenda geplaas behoort te word, is 'n funksie wat 

deur senior personeel onderneem behoort te word aangesien besluite geneem moet 

word oor watter probleme 'n hoe prioriteit behoort te geniet. Senior personeel soos 

die hoof uitvoerende beampte, departementshoofde en hoof van werkstudie 

behoort by die selektering van ge'identifiseerde probleme vir die beleidsagenda, 

betrokke te wees en besluite in die verband te neem. Die plasing van probleme op 

die beleidsagenda impliseer in der waarheid dat 'n geselekteerde probleem dringend 

en ernstig genoeg is om die aandag van beleidbepalers te geniet {Anderson 

1984:47). 

Nadat die bovermelde beleidbepalers ge'identifiseerde probleme geselekteer het om 

op die beleidsagenda te plaas, is dit nodig dat beleidsdoelwitte geformuleer word 

aan die hand waarvan die geselekteerde probleme aangespreek kan word en beleid 

in die verband geformuleer kan word. 'n Beleidsdoelwit gaan beleid vooraf en daar 

kan eers sprake van beleid wees nadat beleidsdoelwitte geformuleer is. Die 

formulering van beleidsdoelwitte is ook 'n komplekse proses en vereis dat senior 

personeel soos die hoof uitvoerende beampte, departementshoofde {soos die 

stadstesourier), hoof van werkstudie en hoof van personeel daarby betrek word. 

In die studie word telkens verwys na die beperkte en skaars hulpbronne waarmee 

plaaslike owerhede te make het en dat gemeenskapsbehoeftes in teenstelling 

daarmee voortdurend toeneem. Veranderings wat tans in die eksterne omgewing 

plaasvind behoort in die toekoms byvoorbeeld veral druk op plaaslike owerhede te 

plaas ten einde meer sport- en rekreasiedienste aan die agtergeblewe gemeen

skappe te voorsien (kyk par. 4.2.1 - 4.2.5 supra). Om die rede is dit nodig dat 

ervare persona by die formulering van beleidsdoelwitte betrek word wat tot die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste aanleiding 

kan gee sander dat skaars hulpbronne onnodig vermors word. Dit vereis eweneens 

dat alternatiewe beleidsdoelwitte opgestel word en dat die voordele en nadele van 

sodanige beleidsdoelwitte in terme van die tyd, finansies en personeel wat dit gaan 
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neem om beleid in die verband te formuleer, teenoor mekaar opgeweeg word 

(Quade 1989: 11, 12,90,91 ). Die keuse ten opsigte van die mees geskikte beleids

doelwit vereis dat daar deurlopend besluite geneem word oor die formulering van 

beleidsdoelwitte ten einde onaanvaarbare alternatiewe uit te skakel en te voorkom 

dat minder belangrike probleme, wat byvoorbeeld nie met die bepaling van beleid 

verband hou nie, as beleidsdoelwitte geformuleer word (Quade 1989:75,87). Die 

mees geskikte beleidsdoelwit kan sodoende gekies word. 'n Beleidsdoelwit kan 

byvoorbeeld wees om met inagneming van organisatoriese probleme en die 

toenemende eise wat vanuit die eksterne omgewing ontwikkel, 'n eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste vir die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, te implementeer. 

Dit is soos reeds vermeld, belangrik dat beleidsdoelwitte tydens stap vyf van die 

beleidsmodel, reg geformuleer word. Die rede daarvoor is dat die volgende stap 

in die beleidsmodel beleidformulering behels en die foutiewe of swak formulering 

van beleidsdoelwitte 'n wesenlike invloed op die formulering van beleid kan he 

(Comfort 1981 :77). 

6.5.1.3(b) Fase drie, stap ses: Beleidformulering 

Beleidformulering (kyk fig. 6. 7 infra) word omskryf as die skriftelike uiteensetting 

van beleid wat met duidelik omskryfde voorstelle ten opsigte van die interpretasie 

en vertolking daarvan gepaard gaan (Burch & Wood 1990:15; Radel & Reynders 

1981 :242). Dit behels in der waarheid dat amptelike deelnemers, met inagneming 

van insette van nie-amptelike deelnemers, die geformuleerde beleidsdoelwitte, soos 

dit in stap vyf uiteengesit is (kyk par. 6.5.1.3(a) & fig. 6.6 supra), ooreenkomstig 

voorgestelde metodes van optrede in werkbare en uitvoerbare beleid verwoord 

(Anderson 1976:51; Dye 1981 :354). 

Tydens die formulering van beleid is dit ten eerste nodig om te bepaal wie daarby 

betrokke behoort te wees en ten tweede te bepaal hoe te werk gegaan behoort te 

word om beleid te formuleer. Ten derde behoort ook bepaal te word watter 
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hulpbronne vir die formulering van beleid benodig word. Bovermelde 

aangeleenthede word hieronder verder ontleed (kyk fig. 6. 7 infra). Deelnemers 

FIGUUR 6.7: FASE DRIE, STAP SES, BELEIDFORMULERING 

BELEIDFORMULERING 
(beleidbepalingsfase) 

' DEELNEMERS AAN BELEIDFORMULERING 

}Unptelike deelnemers Nie-amptelike deelnemers -
I -

- raadslede as lede van komitees - individuele lede van 
- hoof uitvoerende beampte oorweeg die gemeenskap 
- stadstesourier ins.tte - belangegroepe 
- departementshoofde - resultate van 
- hoof van werkstudie meningsopnames 
- hoof van personeel 
- hoof van regsafdeling 

+ 
Neem besluite en beplan 

- hoe word beleid geformuleer 
- watter hulpbronne is beskikbaar 

wat by die formulering van beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur betrek behoort te 

word behels, soos hierbo vermeld, nie-amptelike deelnemers en amptelike deel

nemers. Nie-amptelike bydraes word normaalweg van sowel belangegroepe en 

individuele lede van die gemeenskap as van resultate van meningsopnames ontvang 

wat deur amptelike deelnemers oorweeg behoort te word wanneer beleid geformu

leer word (Cloete 1987:25). Vertoe kan byvoorbeeld deur belangegroepe en 

individuele lede van die gemeenskap aan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur gerig word wat as 'n belangrike bron van inligting tydens die 

formulering van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste gebruik 

kan word. (Anderson 1976:52; Hanekom 1987:21; Kotze, Bekker, Van Straaten, 

Fourie & Geldenhuys 1985: 16,20.) In soverre dit die organisering van sport- en 

rekreasiedienste betref, is dit byvoorbeeld van belang dat alle moontlike oorsake, 



226 

gevolge en probleme wat met 'n gebrek aan eenvormige en ge"integreerde beleid 

verband hou aan beleidbepalers beskikbaar gestel word. Om die rede is dit nodig 

dat daar in fase een van die beleidsmodel (kyk par. 6.5.1.1 supra) byvoorbeeld aan 

die hand van meningsopnames bepaal word watter invloede vanuit die omgewing 

'n invloed op die organisering van sport- en rekreasiedienste het sodat dit ook in 

oorweging geneem kan word wanneer beleid geformuleer word en besluite in die 

verband geneem word. 

Amptelike deelnemers sluit normaalweg raadslede, wat deel van komitees is, soos 

die bestuurskomitee en amptenare in diens van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur in. Raadslede wat deel van komitees van die Substruktuur 

is, kan vanwee die noue skakeling wat hulle in komiteeverband met amptenare van 

die Substruktuur het, eerstehandse inligting ten opsigte van 'n betrokke beleids

aangeleentheid kry. lnligting wat op die wyse ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste ingewin word kan deur komiteelede aangewend word om ander 

raadslede tydens raadsvergaderings te oorreed om bepaalde beleidsaangeleenthede 

vir die formulering van beleid te oorweeg. Hierbenewens speel amptenare soos die 

hoof uitvoerende beampte, stadstesourier, departementshoofde, hoof van werk

studie, hoof van personeel en die hoof van die regsafdeling 'n belangrike rot omdat 

hulle in noue skakeling met die gemeenskap is en oor die kundigheid en admini

stratiewe bedrewenheid beskik om beleidskonsepte te formuleer voordat dit deur 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur oorweeg word (Thornhill & 

Hanekom 1979:27). 

Amptelike deelnemers aan die beleidformuleringsfase behoort ook, met inagneming 

van insette wat vanaf nie-amptelike deelnemers ontvang is, besluite te neem oor 

hoe beleid geformuleer behoort te word en watter hulpbronne daarvoor aangewend 

gaan word. Beleidformulering begin byvoorbeeld wanneer 'n verslag oor die 

betrokke beleidsaangeleentheid opgestel word. Dit vereis dat die hoof uitvoerende 

beampte en alle departementshoofde, wat by die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur betrokke 

is, en nadat alle insette van nie-amptelike deelnemers oorweeg is, in oorleg met 

spesialis amptenare (soos die stadstesourier, hoof van werkstudie, hoof van 
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personeel en hoof van die regsafdeling) verslae opstel wat gedetailleerde inligting 

oor die problematiek rondom die organisering van sport- en rekreasiedienste bevat. 

Sodanige verslae behoort ook inligting te bevat wat op die moontlike rasionalisering 

en herstrukturering van departemente, die moontlike integrering van sport- en 

rekreasiedienste (binne een departement) en die finansiele en personeel implikasies 

va~ sodanige integrering, betrekking het. Verslae wat in bovermelde verband 

saamgestel is, word vir oorweging aan die betrokke komitee (soos die bestuurs

komitee) wat met beleidsaangeleenthede gemoeid is, vir verdere oorweging en 

verfyning voorgele. Hierna word dit vir finale goedkeuring aan die volle Raad van 

die betrokke plaaslike owerheid voorgele. (Cloete 1987:26; Craythorne 1993:71.) 

Die finale beslissing ten opsigte van beleidformulering berus egter by die Raad 

nadat alle moontlike beleidsvoorstelle oorweeg is. Beleid is egter eers afdwingbaar 

nadat die betrokke Raad beleid formeel in die verband aanvaar en goedgekeur het. 

Die formele bekragtiging en aanvaarding van beleid word in die volgende rubriek 

verder toegelig. 

6.5.1.3(c) Fase drie, stap sewe: Beleidaanvaarding 

Stap sewe van die beleidsmodel (kyk fig. 6.8 infra) behels dat die finale 

besluitnemers, te wete die Raad van 'n plaaslike owerheid soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 'n beslissing moet fel oor beleid wat in die 

voorafgaande stap geformuleer is (kyk par. 6.5.1.3(b) & fig. 6.7 supra). Vanwee 

die finaliteit van raadsbesluite berus daar ten eerste 'n besondere verantwoordelik

heid op die skouers van amptenare soos die hoof uitvoerende beampte en ander 

amptenare wat by die organisering van sport- en rekreasiedienste betrokke is. Die 

amptenare behoort te sorg dat beleidsvoorstelle deeglik opgestel is voordat dit in 

verslagvorm aan die Raad vir finale goedkeuring voorgele word (Anderson 

1984:57,59). Daar berus ten tweede 'n verantwoordelike taak op die skouers van 

raadslede in soverre dit die aanvaarding van beleid betref. Aangesien raadslede 

deur die gemeenskap verkies is, het hulle 'n verpligting teenoor die gemeenskap om 

die· algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder. Raadslede kan tot 

verantwoording geroep word, in soverre dit beleidsbesluite oor die organisering van 
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FIGUUR 6.8: FASE DRIE, STAP SEWE, BELEIDAANVAARDING 

BELEIDAANVAARDING 
(beleidbepalingsfase) 

FINALE BESLUITNEMING 

Raad van plaaslike 
owerheid 

RAAD NEEM FINALE BELEIDS= 
BESLUITE 

Beleidaanvaarding 
en bekragtiging 

skenk 
oorweging 

~---1•verslae van amptenar 
en komitees 

1----1•vergaderingsprose= 
dures 

1------versoenbaarheid van 
beleid met sentrale 
wetgewing 

~--skakeling met ampte= 
nare en komitees 

sport- en rekreasiedienste betref. Ten einde die regte beleidsbesluite ten opsigte 

van die aanvaarding van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

te neem behoort raadslede vol gens Kotze et al. ( 1985 :43,44) hulself te verbind om: 

verslae wat vanaf komitees afkomstig is, deeglik te bestudeer en te 

oorweeg; 

skakeling met komitees en amptenare te bewerkstellig wanneer uitsluitsel 

oor die interpretasie van verslae vereis word; 

vergaderingsprosedures in aanmerking te neem wat bepaal hoe opgetree 

behoort te word ten einde besluitneming te vergemaklik; en 

te bepaal hoe versoenbaar beleid, wat aanvaar en bekragtig moet word, met 

beleid van die sentrale regering en betrokke provinsiale regering is. Beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste behoort byvoorbeeld met die 
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Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) 

versoenbaar te wees. 

Beleid, wat met inagneming van die voorafgaande aanvaar word, staan as beleids

bes.luite bekend en is afdwingbaar en bindend op die gemeenskap (Van der Merwe 

1988(b): 101 ). Vanwee die bindende aard van beleidsbesluite is dit soveel te meer 

van belang dat raadslede soveel as moontlik inligting in verslagvorm oor die 

voorgestelde beleid vanaf amptenare verkry ten einde te verseker dat die regte 

besluit ten opsigte van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

geneem word. Beleidaanvaarding behoort eers gefinaliseer te word nadat die Raad 

alle moontlike verslae en insette van amptenare en komitees, soos dit in stap sewe 

uiteengesit is, oorweeg het. (Kotze et al. 1985:43,44.) Daarna kan die 

implementering van beleid, wat in die volgende rubriek ontleed word, plaasvind. 

6.5.1.3(d) Fase drie, stap agt: lmplementering van beleid 

In stap agt word beleid wat reeds aanvaar en goedgekeur is (kyk par. 6.5.1.3(c) 

& fig. 6.8 supra), ge'implementeer en tot uitvoering gebring (kyk fig. 6.9 infra). 

Beleid het geen waarde indien dit nie behoorlik ge'implementeer en die werklike 

probleem aangespreek word nie (Anderson 1976: 193). Die implementering van 

beleid behels dat departementshoofde, in oorleg met die hoof uitvoerende beampte, 

hoof van werkstudie, hoof van personeel en die stadstesourier riglyne uiteensit oor 

wie by die implementering van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste betrokke behoort te wees en wat die finansiele implikasies ten 

opsigte van die implementering van beleid behels. Dit behels ook dat 

departementshoofde wat by die organisering van sport- en rekreasiedienste 

betrokke is, leiding aan junior amptenare gee oor hoe die beleid ge'interpreteer en 

ge'implementeer behoort te word. Departementshoofde kan die bovermelde 

bewerkstellig deur in oorleg met die hoof uitvoerende beampte, hoof van 

werkstudie en hoof van personeel detailprogramme uit te werk en riglyne te bepaal 

oor hoe die betrokke beleid ge'implementeer behoort te word. (Cloete 1987:26.) 
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FIGUUR 6.9: FASE DRIE, STAP AGT, IMPLEMENTERING VAN BELEID 

IMPLEMENTERING VAN BELEID 
(beleidbepalingsfase) 

DEELNEMERS AAN DIE IMPLEMENTERING I 
VAN BELEID 

- hoof uitvoerende 
beampte 

- departementshoofde 
en amptenary 

- stadstesourier 

- hoof van werkstudie 

- hoof van personeel 

1--~: .... nee.m-..~--:1:~ 
besluite 

interpretasie van beleid 

riglyne vir aanwending van 
hulpbronne 

aarstelling van detail= 
programme en riglyne oor 
hoe beleid geYmplementeer 
behoort te word 

junior amptenare wat by 
implementering betrokke is/ 
meet wees 

·>beheermaatreels socs 
inspeksies en vorderings= 
verslae 

Riglyne behoort ook deur departementshoofde, in oorleg met die hoof uitvoerende 

beampte, neergele te word oor wie in beheer van die totale implementeringsaksie 

is en daarvoor verantwoordelik is. Normaalweg behoort departementshoofde, as 

leidinggewende amptenare in beheer van die totale implementeringsaksie te wees. 

Hufpbronne, soos finansies en opgeleide personeel, is skaars en daarom behoort 

departementshoofde beheer tydens die implementering van beleid uit te oefen ten 

einde te verseker dat finansies spaarsamig aangewend word en dat personeel 

maksimaal benut word ten einde die gewensde resultate tydens die implemetering 

van beleid te behaal (Thornhill & Hanekom 1979: 129, 130). Hierbenewens behoort 

beheer ook deur departementshoofde uitgeoefen te word ten einde te verseker dat 

die implementering van beleid nog met die oorspronklike ge'identifiseerde probleem 

(kyk par. 6.5.1.3(a) & fig. 6.6 supra) verband hou. Departementshoofde kan aan 

die hand van inspeksies en vorderingsverslae beheer in bovermelde verband 

bewerkstellig (Craythorne 1993:64). 
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Die suksesvolle implementering van beleid word grootliks bepaal deur die wyse 

waarop kommunikasie tussen die implementeerders daarvan plaasvind. lnligting 

en riglyne wat op die implementering en uitvoering van beleid betrekking het 

behoort duidelik en korrek aan alle betrokkenes en veral junior amptenare oorgedra 

te word. Die daarstelling van doeltreffende en effektiewe kommunikasiekanale kan 

verseker dat onsekerhede, ten opsigte van riglyne en die interpretasie van beleid 

wai: ge"implementeer word, opgeklaar word. (Edwards & Sharkansky 1978:295.) 

Die voile impak en resultate van beleid kan eers bepaal word nadat beleid 

ge'implementeer en uitgevoer is. Dit behels dat beleid geevalueer word sodat 

vasgestel kan word of die oorspronklike probleem, te wete die fragmentering en 

versplintering van sport- en rekreasiedienste weens 'n gebrek aan eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, uitgeskakel is. 

6.5.1.3(e) Fase drie, stap nege: Evaluering van beleid 

Die essensie van die evaluering van beleid is dat die werklike resultate van die 

ge'implementeerde beleid teenoor die verwagte resultate gemeet word, en dat die 

verskil tussen .die werklike resultate en die verwagte resultate bepaal word (Dror 

1983: 192). Op die wyse kan bepaal word in welke mate die oorspronklike 

probleem of behoefte doeltreffend en effektief aangespreek is. Die evaluering van 

beleid verg beplanning en die neem van besluite (kyk fig. 6.10 infra) en is die 

funksie van leidinggewende beamptes soos departementshoofde betrokke by die 

organisering van sport- en rekreasiedienste en raadslede van die betrokke plaaslike 

owerheid (Cloete 1987:27). 

Die evaluering van ge"implementeerde beleid is duur, tydrowend en 'n komplekse 

proses (Anderson 1984:139; Buntz 1978:73). Vanwee bovermelde is dit 

noodsaaklik dat daar tydens die evaluering van beleid in stap nege, ten eerste 

bep,lan behoort te word oor wat geevalueer behoort te word en watter tipe inligting 

deur middel van evaluering beskikbaar gestel behoort te word. Ten tweede behoort 
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riglyne en prosedure opgestel te word aan die hand waarvan die evaluering kan 

plaasvind. Hierbenewens behoort daar ten derde 'n tydrooster opgestel te word 

sodat die evaluering van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

op 'n doeltreffende en effektiewe wyse binne die vasgestelde tyd afgehandel kan 

word. Dit is nodig dat die evaluering van beleid binne 'n vasgestelde tydperk 

afgehandel word aangesien die trefkrag en waarde daarvan verlore raak indien dit 

oor 'n onbepaalde tydperk onderneem word. Hierbenewens verander die behoeftes 

va~ die gemeenskap voortdurend en kan dit veroorsaak dat die evaluering van 

beleid en evalueringsresultate nie meer 'n ware weerspieeling van die behoeftes 

van die gemeenskap en die veranderinge binne die omgewing is nie. {Cloete 

1987:27.) Ten vierde behoort hulpbronne {soos personeel en finansies) wat vir 

die evaluering van beleid benodig word, ge"identifiseer te word (Buntz 1978:71-74). 

FIGUUR 6.10: FASE DRIE, STAP NEGE, EVALUERING VAN BELEID 

EVALUEERDERS 

raadslede 

hoof uitvoe= 
rende beampte 

departements= 
hoof de 

EVALUERING VAN BELEID 
(beleidbepalingsfase) 

beplan en neem-----,~ 
besluite 

wat geevalueer behoort 
te word 

atter hulpbronne aan
gewend word 

riglyne en prosedures 
vir evaluering 

tydrooster vir 
afhandeling van 
evaluering 

kriteria vir 
evaluering 
- doeltreffendheid 
- effektiwiteit 
- geskiktheid 
- billikheid 
- trefkrag 
- toepaslikheid 
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Benewens die bovermelde aangeleenthede wat tydens die evaluering van beleid in 

ag geneem behoort te word, is dit eweneens belangrik dat evalueerders, soos in 

figuur 6.10 vermeld, ten vyfde 'n stel kriteria identifiseer aan die hand waarvan die 

werklike resultate van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

geevalueer kan word. Die volgende kriteria en vrae voortspruitend daaruit kan 

volgens Dunn (1994:405) vir die doel aangewend word: 

- Doeltreffendheid. 

- Effektiwiteit. 

- Geskiktheid. 

- Billikheid. 

- Trefkrag. 

Is die verwagte resultaat binne die vasgestelde tyd 

bereik? Daar behoort dus bepaal te word of eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

die eenvormige organisering van sport en rekreasie 

teweeg bring. 

Hoeveel het dit ten opsigte van hulpbronne soos 

personeel en finansies gekos om eenvormige beleid te 

bepaal? 

In welke mate is eenvormige beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste geskik om die 

fragmentering van sport- en rekreasiedienste tee te 

werk7 

In welke mate voldoen die resultate van eenvormige 

beleid aan die verwagtinge van al die departemente 

betrokke by die organisering van sport- en 

rekreasiedienste 7 

Voldoen die werklike resultate van die geevalueerde 

beleid aan die verwagtinge en behoeftes van die 

gemeenskap en word die fragmentering van sport- en 

rekreasiedienste werklik deur eenvormige beleid 

teegewerk? 
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Is die werklike resultate van geevalueerde beleid enigsins 

van toepassing in soverre dit die bevordering van 

doeltreffende en effektiewe organisering van sport- en 

rekreasiedienste betref? 

Met inagneming van die bovermelde evaluering van beleid en resultate voort

spruitend daaruit, is dit oak nodig dat inligting wat tydens die evaluering van beleid 

bekend gestel is, na die omgewing teruggevoer kan word. Die terugvoering van 

evalueringsresultate word in die terugvoeringsfase hieronder ontleed. 

6.5.1.4 Fase vier: Terugvoering 

Nadat die werklike resultate van die ge'implementeerde beleid teenoor die verwagte 

resultate vasgestel is, is dit oak nodig dat sodanige resultate na die omgewing, 

waar die probleem of behoefte oorspronklik ontwikkel het, teruggevoer word (Dror 

1983: 193). Sodanige resultate word deur mid de I van kommunikasie bewerkstellig 

en verteenwoordig stap tien van die beleidsmodel. 

6.5.1.4(a) Fase vier, stap tien: Terugvoering van resultate na die omgewing 

Sander die terugvoering van resultate na die omgewing, gaan die waarde van 

ge'implementeerde en geevalueerde beleid verlore (kyk fig. 6.11 infra). Die 

terugvoering van resultate is belangrik omdat dit interaksies met die ander fases 

van die beleidsmodel teweeg bring (Dror 1983: 193; Simmons & Dvorin 1977:421). 

lnligting kan na die omgewing gekommunikeer word wat byvoorbeeld nie aan die 

verwagtings van die gemeenskap voldoen nie en wat die bepaling van nuwe beleid 

tot gevolg kan he. Hierbenewens kan die terugvoering van resultate oak 'n 

opleidingswaarde he aangesien beleidbepalers aan die hand van die werklike 

resultate van beleid kan bepaal waar tekorte en gebreke in beleid voorkom en 

sodanige gebreke en tekorte vir toekomstige beleidbepaling in ag kan neem. (Dror 

1983:193.) 
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Die sukses van die terugvoeringsfase word bepaal deur die klem wat daar gele 

wo~d op die verspreiding en aanwending van evalueringsresultate. Een van die 

prominentste probleme onderliggend aan die terugvoeringsfase is juis die feit dat 

verslae en gevolgtrekkings van evalueerders nie onder belanghebbende partye 

versprei word nie en dat nuttige inligting gevolglik verlore raak (Buntz 1978:74). 

Om die rede is dit nodig dat raadslede, die hoof uitvoerende beampte en 

departementshoofde wat by die terugvoering van resultate ten opsigte van 

geevalueerde beleid betrokke is, 'n verspreidings- en aanwendingstrategie 

ontwikkel om die bovermelde probleem uit te skakel. Dit behels volgens Buntz 

(1978:76) die volgende: 

hersiening van konsepbevindings van die evalueringsfase; 

identifisering van primere en sekondere aanwenders en benutters van die 

evalueringsresultate; en 

vroegtydige verspreiding van finale evalueringsresultate na primere en 

sekondere aanwenders en benutters van evalueringsresultate. 

Bovermelde strategie behels dat die departemente betrokke by die daarstelling van 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste en die gemeenskap, wat 

die aanwenders en benutters van die evalueringsresultate is, deur die Raad, hoof 

uitvoerende beampte en departementshoofde ge"identifiseer word sodat die 

resultate van die geevalueerde beleid vroegtydig na hulle gekommunikeer kan word 

(Buntz 1978:74). In die geval van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur is die primere aanwenders en benutters van die evalueringsresultate 

al die deelnemers wat by die beleidbepalingsfase betrokke is terwyl die 

gemeenskap, wat uiteindelik die voordeel van beleid geniet, die sekondere 

benutters en aanwenders is (kyk fig. 6.11 infra). 
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FASE VIER, STAP TIEN, TERUGVOERING VAN RESULTATE NA DIE 
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t-------~:-
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sekondere benutters en 
aanwenders van 
evalueringsresultate 

- vroegtydige verspreiding 
van evalueringsresultate 
na primere en sekondere 
benutters en aanwenders 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die terugvoeringsfase 'n noodsaaklike 

skakel tussen die werklike omgewing en die abstrakte voorstelling daarvan is. 

lnligting wat deur middel van die terugvoeringsfase aan die omgewing beskikbaar 

gestel word, is nodig ten einde te bepaal in welke mate die oorspronklike doelwit 

ten opsigte van die daarstelling van eenvormige beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

bereik is en of sodanige doelwit nog met die werklike omgewing en behoeftes 

verband hou. Sou dit blyk dat die oorspronklike doelwit nie bereik is nie en dat die 

ge'identifiseerde behoefte of probleem nag nie bevredig is nie, kan die terugvoering 

van resultate 'n nuwe proses ten opsigte van die bepaling van beleid tot gevolg he 

waardeur al die fases van die beleidsmodel weer binne die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur in werking gestel kan word (Harrison 

1981 :389,391). 
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6.6 SAMEVATTING 

'n Model is 'n abstrakte voorstelling van die werklike situasie en het as doel om 'n 

probleem of behoefte, wat in die omgewing ge'identifiseer is, te verduidelik en 

voorspellings daaroor te maak sodat voorstelle ontwikkel kan word om sodanige 

probleem of behoefte op te los. 'n Beleidsmodel vir die daarstelling van beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste het as doel om oplossings vir die 

gefragmenteerde wyse waarop sport- en rekreasiedienste byvoorbeeld in die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur georganiseer word, voor te stel. 

In teorie blyk dit dat 'n beleidsmodel 'n bepaalde nuttigheidswaarde het. Dit skep 

byvoorbeeld 'n verwysingsraamwerk waarbinne 'n ge"identifiseerde probleem of 

behoefte aangespreek kan word en maak dit moontlik vir beleidbepalers om 

voorspellings oor toekomstige gebeure, wat op huidige en historiese gebeure 

gebaseer is, te waag. Hierbenewens het modelle ook 'n opleidingswaarde omdat 

dit riglyne bied aan die hand waarvan beleidbepalers beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste kan saamstel. 

Die nuttigheidswaarde van 'n beleidsmodel kan in praktyk aan die hand van 

ge"identifiseerde kriteria gemeet en beoordeel word. Ten eerste is dit van belang 

dat 'n model verstaanbaar behoort te wees. Die kuns is om die kern uit te lig 

sonder dat 'n gegewe probleem of behoefte oorvereenvoudig word. Dit is ten 

tweede noodsaaklik dat 'n model ewewig en balans behoort te weerspieel. Teorie, 

data en metodologie behoort in 'n model weerspieel te word maar op so 'n wyse 

dat balans tussen die drie komponente bewerkstellig word. Die identifisering van 

die kern of essensie van die probleem of behoefte is ten derde 'n verdere kriterium 

wat in gedagte gehou behoort te word wanneer 'n model saamgestel word en sluit 

by die kriterium van verstaanbaarheid aan. Die vermoe van 'n model om bloat die 

kern of essensie van 'n probleem vas te vang sander dat die kompleksiteit van 'n 

model ingeboet word sal byvoorbeeld bepaal in welke mate die model aan die 

kriterium van verstaanbaarheid voldoen. 

Benewens die bovermelde kriteria, is dit ten vierde nodig dat 'n model versoenbaar 

met die werklikheid behoort te wees en daarmee verband hou. Empiriese navorsing 
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behoort onderneem te word voordat 'n model saamgestel word ten einde 'n realis

tiese beeld van 'n gegewe probleem of behoefte te verkry. 'n Model behoort ten 

vyfde ook iets betekenisvol te kommunikeer. Daarom is dit noodsaaklik dat daar 

vooraf vasgestel word wat die doelwit met 'n model is omdat dit bepaal in welke 

mate 'n gemeenskaplike boodskap deur middel van 'n model gekommunikeer word. 

Die samestelling van 'n beleidsmodel vir die organisering van sport- en rekre

asiedienste, is 'n komplekse proses. Dit kan daaraan toegeskryf word dat daar in 

teorie 'n magdom beleidsmodelle bestaan wat 'n eng toepassingswaarde het. Die 

eng toepassingswaarde van beleidsmodelle blyk uit die feit dat sodanige modelle 

ten eerste hoofsaaklik beskrywend of normatief is. Ten tweede blyk dit in teorie 

dat beleidsmodelle op verskillende aspekte van beleid fokus. Die stelselmodel is 

byvoorbeeld beskrywend van aard en fokus op die omgewing en omgewingsin

vloede terwyl die inkrementele beleidsmodel weer normatief is en op historiese 

aspekte fokus ten einde beleid te bepaal. Die eng toepassingswaarde wat beleids

modelle in teorie openbaar, het die samestelling van 'n nuwe beleidsmodel vir die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur genoodsaak wat beskrywend, 

normatief en ontledend is en wat in totaliteit op al die aspekte fokus wat 'n invloed 

op die daarstelling van eenvormige beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur het. 

Die universele beleidsmodel bestaan uit vier fases te wete die omgewingsverken

ningsfase, die voorbereidingsfase, die beleidbepalingsfase en die terugvoeringsfase. 

Tydens die omgewingsverkenningsfase word gebeure in die omgewing, waarbinne 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur funksioneer en wat 'n invloed 

op die verdere fases van die beleidsmodel kan he, ge'identifiseer en ontleed. Dit 

behels dat die waardesisteem, omgewingsinvloede en die sterk en swak punte 

voortspruitend uit die omgewing en waardesisteem ge'identifiseer word. Die 

volgende fase te wete die voorbereidingsfase behels dat hulpbronne soos personeel 

en finansies ge'identifiseer word aan die hand waarvan ge'identifiseerde probleme 

en behoeftes opgelos kan word. Die beleidbepalingsfase tree hierna in werking wat 

behels dat probleme geselekteer word en volgens prioriteit op die beleidsagenda 

geplaas word, waarna beleidsdoelwitte in die verband geformuleer word. Hierna 



239 

word beleid geformuleer, aanvaar en formeel bekragtig waarna dit ge"implementeer 

en geevalueer word. Beleid het egter geen waarde as die resultate daarvan nie na 

die omgewing teruggevoer word nie. Die laaste fase van die beleidsmodel verteen

woordig dus die terugvoeringsfase. Die fase is van besondere belang omdat dit nie 

alleen die resultaat van beleid aan die gemeenskap terugvoer nie, maar ook inligting 

terugvoer wat nuwe beleid of aanpassings ten opsigte van bestaande beleid tot 

gevolg kan he. As sodanig is die laaste fase dus 'n skakel wat nie alleen terug

koppeling na die omgewing bewerkstellig nie maar ook verdere aktivering van die 

beleidsmodel tot gevolg kan he. 

Ten slotte dien vermeld te word dat die waarde van 'n universele model vir die 

daarstelling van eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekre

asiedienste daarin opgesluit le dat dit 'n universele toepassingswaarde het. Dit kan 

dus ten eerste 'n waarde vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur he 

om~at die model riglyne bied waarbinne die huidige gefragmenteerde organisering 

van sport- en rekreasiedienste in die Substruktuur op 'n eenvormige wyse georden 

en georganiseer kan word. Hierbenewens is die raamwerk van die beleidsmodel so 

saamgestel dat dit ten tweede universeel toepasbaar is en ook van waarde vir 

nuwe metropolitaanse oorgangsrade kan wees wanneer die organisering van sport

en rekreasiedienste binne sodanige oorgangsrade onderneem word (kyk bylae A 

infra). Die beleidsmodel skep dus 'n raamwerk vir plaaslike owerhede ten einde te 

verseker dat sport- en rekreasiedienste nie op 'n gefragmenteerde wyse georgani

seer word nie. Die beleidsmodel bied egter ook 'n raamwerk aan die hand waarvan 

enige ander be le id deur plaaslike owerhede daargestel kan word. 
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HOOFSTUK7 

SAMEV ATIING EN EV ALUERING VAN DIE STUDIE 

7. 1 INLEIDING 

Die oogmerk met die hoofstuk is ten eerste om die inhoud van die studie, wat oor 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur hand el, te 'evalueer en bevindings in die verband te 

maak. Voortspruitend uit die evaluering van die studie word bepaalde gevolgtrek

kings ten opsigte van die hipoteses, wat in hoofstuk een gestel is, ten tweede 

gemaak. 

Met inagneming van die evaluering van die studie en gevolgtrekkings wat daaruit 

voortspruit, is dit ten derde moontlik om voorstelle te maak waardeur die probleem 

van gebrekkige en gefragmenteerde beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste aangespreek kan word. Die saamgestelde universele beleidsmodel 

bied byvoorbeeld 'n raamwerk vir die daarstelling van eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste. 

Daar is verskeie navorsingsterreine wat aansluit by en aanvullend tot die studie is. 

Die studie was beperk tot 'n ondersoek na die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur. Aanvullende en aangrensende navorsingsterreine 

impliseer opsigself onafhanklike studies. Sodanige navorsingsterreine, waaruit 

moontlike verdere navorsing kan voortspruit, word ten vierde ge'identifiseer waarna 

die hoofstuk ten vyfde met 'n samevatting afgesluit word. 

7.2 EVALUERING VAN DIE STUDIE 

Plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, word 

onder toenemende druk geplaas om sport- en rekreasiedienste aan die gemeenskap 
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te voorsien (kyk par. 1.2 supra). Sodanige druk spruit voort uit die veranderings 

wat uit die konstitusionele, statutere, politieke, ekonomiese en sosiologiese 

omgewings voortspruit (kyk hoofstuk vier supra) maar word ook deur organi

satoriese reelings binne die Substruktuur be'invloed (kyk par. 5.3 - 5. 7 supra). Die 

voortdurende eise wat in bovermelde verband gestel word, noodsaak plaaslike 

owerhede om pro-aktief en innoverend op te tree. Een manier waarop daar pro

aktief opgetree kan word, is om eenvormige beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste daar te stel. In die literatuur blyk dit egter dat plaaslike 

owerhede dikwels oor gebrekkige beleid beskik om sport- en rekreasiedienste te 

organiseer (kyk par. 1.3 & 3.3.2 supra). 

Met die voorafgaande uiteensetting as motivering, was die doelwit met die studie 

ten eerste om beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur te ondersoek. Navorsing wat in 

bovermelde verband onderneem is, het egter die vermoede bevestig dat die 

daarstelling van beleid 'n komplekse en dinamiese proses is (kyk par 2.2.1 supra). 

Dit het vereis dat 'n metode ontwikkel word aan die hand waarvan beleid daar

gestel kon word. Hieruit het daar ten tweede 'n verdere doelwit ontwikkel te wete 

om 'n universele beleidsmodel vir die daarstelling van eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste te ontwikkel, wat nie net op die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nie, maar ook op ander plaaslike 

owerhede van toepassing gemaak kan word (kyk par. 6.5 supra). 

Met inagneming van die voorafgaande doelwitte is dit moontlik om die inhoud van 

die studie te evalueer en bepaalde bevindings daaromtrent te maak. Dit vereis ten 

eerste dat die komplekse aard van die beleidbepalingsproses ontleed word en dat 

leemtes wat tydens die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

ontstaan het, ten tweede ge'identifiseer en bevindings daaromtrent gemaak word. 

Hierbenewens is dit van belang dat die eksterne omgewingsfaktore, wat 'n 

bepaalde invloed op die daarstelling van beleid het, ten derde geevalueer word en 

dat bevindings ten opsigte van die komplekse en dinamiese aard van die eksterne 

omgewing gemaak word. Ten vierde is dit nodig dat die organisatoriese reelings 
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wat aan die eenkant 'n weerspieeling van gefragmenteerde en gebrekkige beleid 

is, en aan die ander kant 'n invloed op die daarstelling van beleid het, geevalueer 

word. 

Ten vyfde is dit nodig dat die universele beleidsmodel, wat in der waarheid die 

kulminasie van inligting is wat tydens die studie ingesamel is, geevalueer word. 

Op die wyse kan bepaalde bevindings ten opsigte van die navorsingsvrae, wat in 

hoofstuk een geformuleer is, gemaak word (kyk par. 1.3 supra). Die kompleksiteit 

van die beleidbepalingsproses word vervolgens as vertrekpunt tot die evaluering 

van die studie, verder ontleed. 

7 .2.1 Beleidbepalingsproses 

In die studie is bevind dat die beleidbepalingsproses in teorie in der waarheid 

kompleks en dinamies is. By nadere evaluering van die beleidbepalingsproses is 

bevind dat die kompleksiteit daarvan deur beplanning, besluitneming en 

beleidsanalise be"invloed word. Die toenemend groeiende behoeftes van die 

gemeenskap en die veranderende omgewing waarbinne beleidbepalers funksioneer 

noodsaak beleidbepalers om die werkswyse, wat gevolg behoort te word, van een 

fase van die beleidbepalingsproses na die volgende te beplan om 'n ge'identifiseerde 

probleem op te los. Besluite behoort ook geneem te word oor watter beleidskeuses 

tydens elke fase die beste resultate in terme van probleemoplossing sal lewer. Dit 

noodsaak beleidbepalers om voortdurend beleidsanalises te onderneem ten einde 

te voorspel wat die gevolge van 'n bepaalde beleidskeuse sal wees. 

Die besluitnemings- en beplanningsfunksie van beleidbepalers en die analisering van 

beleidskeuses word verder gekompliseer aangesien dit in teorie blyk dat besondere 

uitdagings aan beleidbepalers gestel word om ge'identifiseerde probleme, wat uit 

die gemeenskap ontwikkel, op te los. Daar is byvoorbeeld bevind dat beleid

bepalers voortdurend met sowel die gemeenskap as hul persoonlike waardeoordele 

en houdings gekonfronteer word en dat uitdagings aan beleidbepalers gestel word 

om die werklike probleem te identifiseer. Daar is verder in teorie bevind dat die 
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foutiewe identifisering van 'n probleem tot die swak formulering van beleids

doelwitte aanleiding kan gee. Dit het weer 'n negatiewe invloed op die formulering 

van beleid en kan daartoe aanleiding gee dat skaars en beperkte hulpbronne 

onnodig vermors word en dat die oorspronklike probleem nie aangespreek word nie 

(kyk par. 2.3.1.3 supra). 

Benewens die voorafgaande is daar in teorie ook bevind dat beleidbepalers nie 

sistematies beplan wanneer beleid geformuleer word nie en dat hulle dikwels nie 

weet hoe om 'n bepaalde plan van aksie te inisieer, te ontwikkel en besluite 

daaromtrent te neem nie. Hiermee saam ondervind beleidbepalers dikwels 

probleme om inligting, wat met beleid verband hou, sinvol te verwerk en in beleid 

te omskep (kyk par. 2.3.2.1 supra). 

Daar is ook bevind dat kommunikasieprobleme in teorie tydens die implemen

teringsfase van die beleidbepalingsproses ervaar word omdat daar nie voldoende 

kommunikasiekanale tussen beleidbepalers bestaan nie. Hiermee saam word die 

implementering van beleid ook bemoeilik omdat dit in teorie blyk dat personeel, wat 

vir die implementering van beleid verantwoordelik is, nie noodwendig opgelei is om 

sodanige funksie uit te voer nie. Bovermelde probleme vereis dat senior personeel 

soos departementshoofde, besluite behoort te neem oor wie vir die implementering 

van beleid verantwoordelik is en behoort beplan te word oor hoe sodanige imple

mentering gaan plaasvind (kyk par. 2.3.4.2 supra). 

Benewens die voorafgaande probleme en leemtes, wat tydens die beleidbepalings

proses ge"identifiseer is, blyk dit dat die komplekse aard daarvan ook tydens die 

evaluering van beleid beklemtoon word. Evaluering van beleid behels dat die 

inhoud van beleid en die gevolge daarvan na waarde geskat word. Die objektiewe 

waardebeoordeling van beleid word gekompliseer omdat amptenare in verskillende 

range beleid verskillend interpreteer en tot uiteenlopende gevolgtrekkings kom. 

Hiermee saam is bevind dat die evaluering van beleid in 'n dinamiese en 

veranderende omgewing plaasvind en dat beleid verouderd raak selfs terwyl die 

evaluering van die oorspronklike beleid nog aan die gang is. Dit vereis dat 

evalueerders innoverend en pro-aktief optree en dat voldoende inligting ten opsigte 
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van beleid na en van evalueerders vloei sodat die waarde en kwaliteit van die 

evalueringspoging nie verlore raak nie. Daar is bevind dat pro-aktiewe en 

innoverende optrede impliseer dat evalueerders besluite neem en beplan oor wat 

geevalueer gaan word, watter resultate ten opsigte van die geevalueerde beleid 

verlang word en hoeveel hulpbronne tydens evaluering aangewend gaan word. 

lnnoverende en pro-aktiewe optrede impliseer hierbenewens ook dat 'n tydrooster 

opgestel word waarbinne die evaluering afgehandel behoort te word terwyl riglyne 

en prosedures uiteengesit word aan die hand waarvan die evaluering van beleid 

afgehandel kan word (kyk par. 2.3.5.1 ~). 

Nieteenstaande die feit dat die bovermelde ge"identifiseerde leemtes en bevindings 

teoreties van aard is bied dit tog belangrike riglyne wat deur die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur in gedagte gehou behoort te word wanneer beleid 

vir die organisering van sport- en rekreasiedienste bepaal word. Benewens die 

bovermelde is byvoorbeeld bevind dat die ontwikkeling en daarstelling van beleid 

in praktyk ook kompleks is. Die aangeleentheid word in die volgende rubriek 

geevalueer waartydens enkele bevindinge gemaak word. 

7 .2.2 Ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

Kenmerkend van die vroeere ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

in Suid-Afrika is dat dit gefragmenteerd en op 'n ad hoc basis ontwikkel het. Daar 

is bevind dat sodanige ontwikkeling deur verskeie faktore be"invloed is. Ten eerste 

is parke vir sport en rekreasie teesinnig deur plaaslike owerhede voorsien en is 

grand vir die doeleindes van parke slegs aan die buitewyke van dorpsgebiede 

beskikbaar gestel. Dorpsontwikkeling het ongebalanseerd plaasgevind terwyl daar 

geen eenvormige riglyne of formele beleid was waarvolgens sport- en rekreasie

dienste georganiseer is nie. 

Benewens die voorafgaande is daar ten tweede eerder aandag aan die ontwikkeling 

van sportfasiliteite gegee omdat dit as 'n gemeenskapsaangeleentheid beskou is, 

terwyl rekreasie as 'n individuele en intiem persoonlike aangeleentheid beskou is 

(kyk par. 3.2.1 supra). 
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'n Verdere faktor, wat veral sedert 1900 tot die ad hoc en gefragmenteerde 

ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste in Suid-Afrika aanleiding 

gegee het, blyk ten derde die beleid en praktyk van rasse-afsonderlikheid te wees. 

Da~r is bevind dat die hand hawing van die praktyk van rasse-afsonderlikheid verder 

versterk is deur die uitgangspunt dat die onderskeie bevolkingsgroepe in Suid-Afrika 

tradisioneel sport en rekreasie afsonderlik beoefen het omdat hulle op grond van 

kultuur en sosiale oorwegings van mekaar verskil het. 'n Leemte, wat veral sedert 

die beleid van rasse-afsonderlikheid ge'identifiseer is, is ten vierde dat die voorkeure 

en behoeftes van die gemeenskap dikwels nie in ag geneem is wanneer daar vir 

sport- en rekreasiedienste beplan is nie. Daar is bevind dat beplanning in 

bovermelde verband hoofsaaklik op die persepsies van amptenare en hulle 

persoonlike menings en aanvoelings gebaseer is. 'n Verdere leemte blyk ten vyfde 

te wees dat die daarstelling van beleid nie op wetenskaplike uitgangspunte en 

erkende teoriee van beleidbepaling gebaseer was nie en dat die werklike behoeftes 

van die gemeenskap ten opsigte van sport- en rekreasiedienste nie in ag geneem 

is nie. Bovermelde situasie het die ideale teelaarde geskep waarvolgens beleid vir 

die·organisering van sport- en rekreasiedienste op 'n gefragmenteerde en ad hoc 

basis kon ontwikkel. 

Hierbenewens is daar ten sesde bevind dat die praktyk en beleid van rasse

afsonderlikheid tot die duplisering van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

aanleiding gegee het (kyk par. 3.2.3.1 & 3.2.3.2 supra). Sport- en rekreasiedienste 

van blankes, kleurlinge en lndiers is byvoorbeeld op die sentrale owerheidsvlak 

onderskeidelik deur die destydse Volksraad, Raad van Verteenwoordigers en Raad 

van Afgevaardigdes ge'inisieer terwyl beleid vir sport- en rekreasiedienste van die 

swart bevolkingsgroep deur die destydse Departement van Onderwys en Opleiding 

ge'inisieer is. 

Daar is voorts bevind dat die ontwikkeling van beleid vir sport- en rekreasiedienste 

in Suid-Afrika, die raamwerk geskep het waarbinne beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 
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ontwikkel het en dat die ontwikkeling van beleid in die Substruktuur eweneens 

gefragmenteerd en gebrekkig was. Dit kan ten eerste daaraan toegeskryf word dat 

beleid ten opsigte van sport hoofsaaklik op die daarstelling van finansiele riglyne 

gebaseer is, terwyl daar nerens melding van beleid vir die organisering van sport 

gemaak word nie (kyk par. 3.3.2.1 supra). Die ontwikkeling van beleid vir die 

organisering van rekreasie blyk ten tweede eweneens gebrekkig en ontoereikend 

te wees (kyk par. 3.3.2.2 supra). Daar is bevind dat die enigste beleid vir rekreasie 

bloat riglyne behels wat deelname aan rekreasiesport op Sondae reel. Hier

benewens is daar enkele stadsraadverordeninge wat ander rekreasiedienste reel. 

Daar bestaan byvoorbeeld Standaardbiblioteekverordeninge wat onder andere 

biblioteeklidmaatskap, terugbesorging van boeke en so meer reel terwyl die 

Verordeninge vir die Reeling van Woonwaparke, Kampeerterreine en Piekniekplekke 

bloot die benutting en instandhouding van woonwaparke, kampeerterreine en 

piekniekplekke reel. Die Verordeninge Betreffende Openbare Geriewe en Mere le 

weer klem op bepaalde voorskrifte ten opsigte van die benutting van openbare 

geriewe en mere. Daar word egter nerens in bovermelde verordeninge melding 

gemaak van organisatoriese reelings nie. Die enigste rekreasiebeleid waarin basiese 

organisatoriese strukture uiteengesit word, blyk die Kultuurbeleid te wees 

waarvolgens die kunsgaleryvan die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

en ander kultuuraangeleenthede, soos kunsuitstallings georganiseer word. Bover

melde Kultuurbeleid behoort egter in isolasie gesien te word, want die ideaal is dat 

'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste vir die 

Substruktuur daargestel word. 

Ten derde is bevind dat die ontwikkeling van beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste, vanwee die beleid van rasse-afsonderlikheid, slegs op die blanke 

gemeenskap van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur van toepassing 

was. Die eerste paging om nader aan 'n beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste te beweeg, was op die blanke gemeenskap gefokus en het 'n 

meningsopname ten opsigte van sport- en rekreasiebehoeftes van die blanke gemeen

skap van die destydse Stadsraad van Verwoerdburg behels . Voortspruitend uit 
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die bovermelde meningsopname is 'n strategiese plan deur die destydse Stadsraad 

van Verwoerdburg goedgekeur en is aanbevelings gemaak wat behels het dat 'n 

eenvormige missie, doelstellings en doelwitte ten opsigte van sport- en rekre

asiedienste geformuleer word en dat sport- en rekreasiedienste binne 'n enkele 

departement georganiseer word (kyk par.3.3.2.3 supra). Daar is egter bevind dat 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nog geen besluite ten opsigte 

van die aanbevelings wat uit die strategiese plan voortspruit en soos dit destyds 

deur die Stadsraad van Verwoerdburg onderneem is, geneem het nie, vandaar die 

verskynsel dat daar geen eenvormige missie, doelstellings en doelwitte vir sport

en rekreasiedienste bestaan nie (kyk par. 3.3.5 supra) en dat sport- en 

rekreasiedienste tussen verskillende departemente gefragmenteer word (kyk par. 

5.4 suora). Die onvermoe van die Substruktuur om ten opsigte van aanbevelings 

wat uit die strategies plan voortspruit, besluite te neem en deur te voer bevestig 

eweneens dat daar geen raamwerk is waarbinne die probleem van gefragmenteerde 

en gebrekkige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste aangespreek 

ka11 word nie. Aanbevelings, soos hierbo vermeld, kan ook nie op 'n sinvolle wyse 

deurgevoer en georganiseer word nie. 

Vanwee die bovermelde situasie en vanwee die gebrekkige en gefragmenteerde 

aard van beleid is verdere leemtes ge'identifiseer wat die organisering van sport- en 

rekreasiedienste be'invloed het. Daar is bevind dat beleidsbesluite op 'n rigiede en 

eksklusiewe wyse toegepas is aangesien spesifieke behoeftes (soos die behoeftes 

van die jonger inwoners van die blanke gemeenskap van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur) aangespreek word terwyl sport- en rekreasie

behoeftes van ander groepe in die gemeenskap (soos gestremde persona en die 

ouer inwoners) buite rekening gelaat is. Hierbenewens is ook bevind dat die 

gefragmenteerde en gebrekkige aard van beleid ook dikwels tot die duplisering van 

sport- en rekreasiedienste aanleiding gee (kyk par. 3.3.6 & 5.6 supra). 

Met inagneming van die voorafgaande uiteensetting behoort die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur as vertrekpunt omvattende meningsopnames te 

onderneem wat verteenwoordigend van die totale gemeenskap se sport- en rekre

asiebehoeftes is en nie net die weerspieeling van 'n geselekteerde en eksklusiewe 
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gedeelte van die gemeenskap is nie. Aanbevelings wat in die verband gemaak 

word behoort, binne die raamwerk van 'n beleidsmodel, georden en deurgevoer te 

word ten einde beleid daar te stel wat c.;ie organisering van die totale gemeenskap 

se sport- en rekreasiebehoeftes bevorder (kyk par. 6.5 supra). Dit vereis dat 

behoeftes wat vanuit die eksterne omgewing ontwikkel ook ge'identifiseer word. 

Die aangeleentheid word in die volgende rubriek geevalueer omdat veranderings 

vanuit die eksterne omgewing en behoeftes wat daaruit voortspruit, belangrike 

riglyne bied aan die hand waarvan beleid vir die organisering van sport- en 

reki'easiedienste daargestel kan word. 

7 .2.3 lnvloed van eksterne omgewingsfaktore 

In die studie is bevind dat eksterne omgewingsfaktore 'n belangrike rol ten opsigte 

van die samestelling van 'n beleidsmodel en derhalwe beleid, speel. Dit kan 

waarskynlik daaraan toegeskryf word dat die eksterne omgewing dinamies is, 

voortdurend aan die verander is en sensitief teenoor die waardes en behoeftes van 

die gemeenskap is. 

Daar is bevind dat beginsels wat in die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) vervat is, en wat in der waarheid die basis 

vir die konstitusionele omgewing skep, 'n weerspieeling van die fundamentele regte 

en waardes van die gemeenskap is. In gevolge die bovermelde Wet mag daar nie 

teen rasse en individue gediskrimineer word nie en word die fundamentele reg tot 

gelykheid en gelyke behandeling beklemtoon. Bovermelde beginsels skep opsigself 

'n raamwerk waarbinne beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

op 'n eenvormige wyse bepaal kan word. Dit vereis dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur binne die konstitusionele omgewing die organisering 

van sport- en rekreasiedienste, wat die nalatingskap van die voormalige grond

wetlike beginsel van blanke eie sake is (kyk par. 3.2.3.1 supra), sodanig aanpas en 

organiseer dat dit nie in botsing met die fundamentele regte en waardes van die 

gemeenskap is nie en dat dit tot eenvormige optrede aanleiding kan gee (kyk par. 

4.2.1.3 supra). 
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Die evaluering van die statutere omgewing, as deel van die eksterne omgewing, het 

eweneens tot bepaalde bevindinge gelei. Daar is byvoorbeeld bevind dat die 

statutere omgewing deur parlementere wette, provinsiale ordonnansies en 

munisipale verordeninge bepaal word en dat sodanige wetgewing as raamwerk vir 

die administrering van owerheidsfunksie, soos die organisering van sport- en 

rekreasiedienste, dien. Die statutere omgewing is in der waarheid 'n uitvloeisel van 

die konstitusionele omgewing. Aangesien die Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993) die basis van die konstitusionele omgewing 

vorm, volg dit dat die aard van die statutere omgewing ook deur die konstitusionele 

omgewing be"invloed word. Daar is bevind dat wetgewing wat in die statutere 

om~ewing ontwikkel, vanwee die oppergesag van die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika, 1993 (Wet no. 200 van 1993), ondergeskik aan die bovermelde 

Wet staan. Die kernvraag wat derhalwe tydens die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropo

litaanse Substruktuur gestel behoort te word, is of sodanige beleid in stryd met die 

fundamentele regte van die gemeenskap is. lndien positief op die bovermelde 

vraag geantwoord word behoort beleidbepalers van die Substruktuur beleid sodanig 

aan te pas of te wysig dat die waardes, voorkeure en behoeftes van die totale 

gemeenskap, ten opsigte van sport- en rekreasiedienste, daarin weerspieel word. 

Sodanige aanpassings of wysigings van beleid kan egter eers sinvol onderneem 

word nadat 'n behoeftebepaling aan die hand van meningsopnames en met 

inagneming van die demokratiseringsbeginsels, soos openheid en deursigtigheid, 

onderneem is (kyk par. 5.3 supra). 

Die politieke omgewing vorm ook deel van die eksterne omgewing en is 'n 

weerspieeling van die materiele en geestelike waardes van die gemeenskap. 

Sodanige waardes word namens die gemeenskap deur belangegroepe of politieke 

partye verteenwoordig. Civic organisasies word as moniteerders van die 

agtergeblewe gemeenskappe beskou en identifiseer voortdurend die behoeftes, 

soos sport en rekreasie, van sodanige gemeenskappe. Hierbenewens 

verteenwoordig die African National Congress, as meerderheidsparty, ook 'n groot 

groep mense wat arm is en wat 'n behoefte aan bepaalde sport- en rekreasie

dienste het. In die verband het die African National Congress reeds as beleid 
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aanvaar dat meer dienste op 'n bekostigbare en nie-rassige grondslag aan sodanige 

gemeenskappe voorsien word (kyk par. 4.2.3 supra). Daar is bevind dat die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, as deel van die Groter Pretoria 

Metropolitaanse Oorgangsraad, 'n belangrike rol te speel. het ten einde die waardes 

en behoeftes van sodanige gemeenskap te erken en te bevorder. Verskeie agterge

blewe gemeenskappe, byvoorbeeld Mamelodi en Eersterus, vorm deel van die 

Groter Pretoria Metropolitaanse Oorgangsraad en dit vereis dat die Substruktuur, 

as deel van sodanige Oorgangsraad, ook in beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste vir die behoeftes van sodanige gemeenskappe voorsiening behoort 

te maak. Die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur behoort ook 

voortdurend in voeling met die civic organisasies en politieke partye te bly ten einde 

op hoogte van die werklike behoeftes van die gemeenskap te bly. 

Vanwee die probleem van skaars en beperkte finansiele hulpbronne blyk dit dat 

toenemende eise aan plaaslike owerhede, soos die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur, gestel gaan word om binne die ekonomiese omgewing, 

inisiatiewe te ontwikkel aan die hand waarvan sport- en rekreasiedienste sinvol 

georganiseer kan word. Binne die ekonomiese omgewing vereis dit dat die 

Substruktuur werkskeppingsgeleenthede en ekonomiese vooruitgang behoort te 

bewerkstellig waarbinne die orde binne die gemeenskap en die algemene ekono-
-

miese welsyn bevorder kan word. Dit vereis dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur kennis behoort te neem van ekonomiese stelsels soos 

die kapitalistiese stelsel en die sosialistiese stelsel, dat ekonomiese beginsels soos 

privatisering en kommersialisering en die gedagte van 'n welsynstaat oorweeg word 

ten. einde te bepaal of dit tot werkskepping, die ekonomiese orde binne die 

gemeenskap en die bevordering van die algemene welsyn van die gemeenskap 

aanleiding gee (kyk par. 4.2.4.2 supra) . 

Daar is bevind dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur nie 

onbetrokke ten opsigte van veranderinge binne die ekonomiese omgewing staan 

nie en dat daar ten opsigte van sport- en rekreasiedienste pogings aangewend word 

om die algemene welsyn van die gemeenskap te bevorder. Oorweging word 

byvoorbeeld reeds daaraan geskenk om parke van die Substruktuur vir gemeen-
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skapsprojekte soos vlooimarkte en tuinbou oop te stet. Ontwikkelingsgerigte 

rekreasieprogramme, soos vaardigheidsklasse, selfhelpskemas en werkskepping

ske·mas, word ook deur die Substruktuur oorweeg. Dit is egter opvallend dat daar 

geen beleid in die bovermelde verband bestaan aan die hand waarvan sodanige 

programme georganiseer kan word nie (kyk par. 4.2.4.3 supra). 

Die evaluering van bovermelde ekonomiese omgewing vereis egter dat die organi

sering van sport- en rekreasiedienste aan die hand van die Witskrif oor Heropbou 

en Ontwikkeling ondersoek word. Die kernvraag wat deur die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur beantwoord behoort te word is in welke mate 

inisiatiewe van die Substruktuur, binne die ekonomiese omgewing, met die 

beginsels wat in die verband in die bovermelde Witskrif uiteengesit is, ooreenstem. 

Daar behoort ook bepaal te word in welke mate sodanige inisiatiewe in beleid vir 

die organisering van sport- en rekreasiedienste weerspieel behoort te word. 

Binne die sosiologiese omgewing is bevind dat gemeenskapsdoelwitte hoofsaaklik 

daartoe bydra om die sosiologiese omgewing te orden en tot harmonieuse 

verhoudinge binne die sosiologiese omgewing bydra. Gemeenskapsdoelwitte skep 

dus die ~aamwerk waarbinne die waardes en behoeftes van die gemeenskap 

weerspieel word en waardeur die algemene welsyn van die gemeenskap bevorder 

kan word. In die studie is bevind dat plaaslike owerhede, soos die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 'n belangrike rol ten opsigte van die 

bevordering van die algemene welsyn van die gemeenskap speel en nie onbetrokke 

teenoor gemeenskapsdoelwitte kan staan nie. Dit blyk dat die Substruktuur in 

werklikheid nie onbetrokke ten opsigte van die bevordering van sport- en 

rekreasiedienste van die gemeenskap staan nie. Pogings word byvoorbeeld 

aangewend om die gemeenskap, ten opsigte van verkiesingsprosedures, op te lei 

ter~yl ontwikkelingsgerigte gemeenskapsprogramme in die vooruitsig gestel word 

(kyk par. 4.2.5.3 supra). Bovermelde pogings is egter in die gees van die 

konstitusionele hervormings wat tans plaasvind en in die gees van die Witskrif oor 

Heropbou en Ontwikkeling, nie voldoende om tot die algemene welsyn van die 

totale gemeenskap byte dra nie of om op 'n deurlopende grondslag harmonieuse 

verhoudinge binne die gemeenskap te bevorder nie. Van die Suidelike Pretoria 



252 

Metropolitaanse Substruktuur word vereis om op 'n deurlopende grondslag 

gemeenskapsdoelwitte van die totale gemeenskap te beoordeel (kyk par. 5.3 supra) 

ten einde te bepaal wat die waardes en voorkeure ten opsigte van sport- en 

rekreasiedienste is. Op die wyse kan bepaal word watter sport- en rekreasiedienste 

prioriteit behoort te geniet en kan beleid daargestel word wat nie alleen die 

doelwitte van die gemeenskap weerspieel nie, maar waardeur die organisering van 

sport- en rekreasiedienste sinvol kan plaasvind. Die organisering van sport- en 

rekreasiedienste, soos dit tans in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur plaasvind, word in die volgende rubriek geevalueer. 

7 .2.4 Organisering van sport- en rekreasiedienste 

Die doelwit waarna elke plaaslike owerheid behoort te street is om die algemene 

welsyn van die gemeenskap te bevorder. Om bovermelde doelwit te verwesenlik 

behoort 'n plaaslike owerheid, soos die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, 'n formele organisatoriese struktuur te he waarvolgens elke 

departement bepaalde doelwitte het en met bepaalde funksies belas word. Daar 

is bevind dat die daarstelling van 'n formele organisatoriese struktuur in teorie met 

gemeenskapsbehoeftes, departementalisasie, departementele behoeftes en werk

verdeling verband hou en dat die formele organisatoriese struktuur (waarby die 

informele organisatoriese struktuur ineengeweef is), in interne organisatoriese 

reelings weerspieeling vind (kyk par. 5.3 - 5. 7 supra). In praktyk is bevind dat die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metro

politaanse Substruktuur deur 'n gebrek aan eenvormige beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste be'invloed word en dat sodanige gebrekkige en 

gefragmenteerde beleid tot bepaalde leemtes binne die formele organisatoriese 

struktuur van die Substruktuur aanleiding gee. 

'n Leemte wat ten opsigte van gemeenskapsbehoeftes ge'identifiseer is, is dat slegs 

'n gedeelte van die gemeenskap by die identifisering van gemeenskapsbehoeftes 

betrek is (kyk par. 3.3.2.3 supra). Daar bestaan geen beleid waarvolgens die 

identifisering van gemeenskapsbehoeftes op 'n sinvolle wyse kan plaasvind nie of 
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waarvolgens die behoeftes van die totale gemeenskap bepaal kan word nie. Die 

vraag wat in die bovermelde verband afgevra behoort te word, is in welke mate die 

identifisering van gemeenskapsbehoeftes ten eerste in ooreenstemming met die 

demokratiseringsbeginsels van openheid, toeganklikheid, verantwoordelikheid en 

onbevooroordeeldheid plaasvind. Ten tweede behoort die vraag gevra te word in 

welke mate die identifisering van gemeenskapsbehoeftes, met die veranderinge wat 

tans in die eksterne omgewing plaasvind, tred hou. Die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur behoort, met inagneming van die bovermelde vrae, 

meningsopnames ten opsigte van die sport- en rekreasiebehoeftes van die totale 

gemeenskap te onderneem. Resultate voortspruitend uit sodanige menings

opnames kan as vertrekpunt dien wanneer 'n beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur beplan 

word. 

'n Verdere organisatoriese leemte wat vanwee gebrekkige beleid in die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ge'identifiseer is, is dat departemente, wat 

by die organisering van sport- en rekreasiedienste betrokke is, nie volgens die 

kategorie van gemeenskaplikheid en eendersoortigheid van funksies en dienste 

saa·mgestel word nie. Dit blyk in bovermelde verband dat die Substruktuur wel 

pogings aangewend het om deur middel van 'n rasionaliserings- en herstruktu

reringsondersoek, organisatoriese probleme (soos die verkeerde plasing of 

groepering van funksies in departemente), te probeer verminder. Daar is egter 

bevind dat voorstelle wat in bovermelde verband gemaak is en wat onder andere 

die integrering van verbandhoudende en gemeenskaplike departemente behels het, 

nie deurgevoer en ge'implementeer is nie. Soos telkens in die studie vermeld, blyk 

die oorkoepelende probleem te wees dat daar nie beleid bestaan wat as riglyn vir 

die uitvoering van sodanige voorstelle kan dien nie (kyk par. 5.4.3 supra). Dit gee 

weer daartoe aanleiding dat vier verskillende departemente, te wete die 

Departement van die Stadsingenieur, Departement Biblioteek en Kultuur, Departe

ment van Gesondheidsdienste en die Elektrotegniese Departement by sport- en 

rekreasiedienste betrokke is. Dit het tot gevolg dat die organisering van sport- en 

rekreasiedienste gefragmenteer word en gee daartoe aanleiding dat sport- en 

rekreasiedienste gedupliseer word (kyk par. 5.4.3 supra). 
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'n Direkte gevolg van die fragmentering, duplisering en gebrek aan beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste, is dat departementele doelwitte 

gebrekkig en gefragmenteerd is (kyk par. 5.5.2 supra). Daar is bevind dat 

departementele doelwitte veral van waarde is wanneer beleid bepaal word, 

aangesien dit die aard, omvang en rigting van optrede binne departemente 

verteenwoordig. Dit vereis derhalwe dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur eenvormige doelwitte vir sport- en rekreasiedienste behoort op te stel 

sodat die aard, omvang en rigting van optrede ten opsigte van die organisering van 

sport- en rekreasiedienste, in beleid weerspieeling kan vind. 

Benewens die gefragmenteerde aard van departementele doelwitte is bevind dat 

sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur, 

vanwee 'n gebrek aan eenvormige departementele doelwitte en beleid, ook tussen 

verskillende afdelings binne verskillende departemente verdeel en gefragmenteer 

is (kyk par. 5.6.2 supra). Daar is bevind dat werkverdeling ten opsigte van sport

en rekreasiedienste gefragmenteerd plaasvind, juis vanwee die feit dat werkver

deling nie ooreenkomstig die voorvereistes wat in teorie vir werkverdeling geld, 

plaasvind nie (kyk par. 5.6.1 & 5.6.2 supra). In teorie word as voorvereistes gestel 

dat_ doelwitte duidelik omskryf behoort te word aangesien dit 'n raamwerk skep 

waarbinne werkverdeling sinvol kan plaasvind. Dit vereis dat die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur soos reeds vermeld, duidelike doelwitte vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste omskryf, waarna werkverdeling 

ooreenkomstig die departementele doelwitte behoort plaas te vind. 

Daar is voorts bevind dat interne organisatoriese reelings wat 'n uitvloeisel van 

departementalisasie, gebrekkige en gefragmenteerde departementele doelwitte en 

werkverdeling is, en in werklikheid die gevolg van gebrekkige beleid is, bepaalde 

leemtes weerspieel. Daar is bevind dat die smal spanwydte van beheer van die 

Afdeling Parke en Ontspanning, Departement Biblioteek en Kultuur en die 

Departement van Gesondheidsdienste tot kommunikasieprobleme aanleiding gee. 

Kommunikasie word bemoeilik omdat daar verskeie tussenvlakke vanwee die nou 

spanwydtes van beheer geskep word en inligting eers deur die onderskeie 

tussenvlakke moet beweeg voordat dit die laer range bereik (kyk par. 5. 7. 1 .4 
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supra). 'n Ernstige leemte wat uit die bovermelde ontstaan, is dat eendersoortige 

werk en funksies ten opsigte van sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 

departemente gefragmenteer is. Dit be"invloed die spanwydte van beheer aangesien 

die korrekte spanwydte van beheer eers bepaal kan word nadat eendersoortige 

funksies en werk saamgegroepeer is. 

Daar is ook bevind dat die delegering van gesag en verantwoordelikheid ten opsigte 

van sport- en rekreasiedienste in die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruk

tuur onvoldoende is. Leemtes wat in bovermelde verband ge"identifiseer is, blyk ten 

eerste 'n gebrek aan opgeleide en gespesialiseerde funksionarisse te wees aan wie 

bepaalde sport- en rekreasiefunksies gedelegeer kan word. Ten tweede is funksio

narisse onder andere, vanwee hul beperkte gespesialiseerde kennis, nie bereid om 

gedelegeerde verantwoordelikhede en gesag te aanvaar nie. Dit lei ten derde 

daartoe dat gespesialiseerde funksies ten opsigte van sport- en rekreasiedienste op 

te hoe vlakke afgehandel word. Bovermelde situasie blyk veral 'n probleem in die 

Afdeling Parke en Ontspanning te skep (kyk par. 5. 7.2.2 supra). 'n Direkte oorsaak 

van die voorafgaande situasie blyk te wees dat die organisatoriese strukture vir 

sport- en rekreasiedienste stagneer en verouder het en nie by veranderende 

omstandighede aangepas is nie. Bovermelde organisatoriese leemtes vereis onder 

andere dat eendersoortige en gemeenskaplike funksies ten eerste optimaal 

gekombineer word sodat die oordeelkundige toekenning van gesag en verant

woordelikheid ten tweede kan plaasvind. 

Benewens die voorafgaande leemtes is ook bevind dat daar nie sprake van die 

bewaring van eenheid van gesag kan wees nie. Veral eendersoortige en 

gemeenskaplike rekreasiedienste word tussen verskillende departemente, en 

gevolglik personeel, verdeel terwyl die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid van 

sodanige funksies tussen verskillende hoofde verdeel word (kyk par. 5.7.2.2 

supra). Daar is voorts bevind dat die gebrekkige bewaring van eenheid van gesag 

tot gevolg het dat werksaamhede gedupliseer word. Dit bevestig eweneens dat 

daar geen samewerking en koordinering tussen die betrokke departemente en 

personeel, gemoeid met die organisering van sport- en rekreasiedienste, plaasvind 

nie (kyk par. 5.6 supra). Bovermelde situasie noodsaak dat funksies en 
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verantwoordelikhede ten opsigte van die organisering van sport- en rekreasiedienste 

omskryf word. Samewerking kan sodoende tussen personeel, gemoeid met die 

organisering van sport- en rekreasiecienste, bewerkstellig word aangesien die 

duidelike taakomskrywings wys aan wie elke funksionaris verantwoording behoort 

te doen. 

Spesialisasie is 'n verdere organisatoriese reeling wat vanwee die fragmentering 

van sport- en rekreasiedienste problematies blyk te wees. Vanwee die 

fragmentering en duplisering van sport- en rekreasiedienste, is bevind dat die 

uniekheid van elke spesialisasiepos verlore gaan. Hierbenewens is dit moeilik om 

die spesialiseringsbeginsel toe te pas wanneer sport- en rekreasiedienste tussen 

departemente soos die Departement Biblioteek en Kultuur, Departement 

Gesondheidsdienste, Elektrotegniese Departement en Departement van die 

Stadsingenieur en afdelings gefragmenteer word. Daar is bevind dat spesialisasie, 

vanwee die voorafgaande situasie veral nie in die Departement van die 

Stadsingenieur toegepas kan word nie aangesien daar nie voldoende gespesia

liseerde afdelings vir sport- en rekreasiedienste geskep kan word nie. Daar is 

derhalwe ook 'n gebrek aan gespesialiseerde poste binne die departement om 

gespesialiseerde sport- en rekreasiedienste uit te voer. Daar is bevind dat 

bovermelde situasie weer 'n verdere leemte tot gevolg het, te wete dat 

gespesialiseerde werk op te hoe vlakke onderneem word of deur funksionarisse 

onderneem word (vergelyk byvoorbeeld die Afdeling Parke en Ontspanning van die 

Departement van die Stadsingenieur) wat nie oor die nodige gespesialiseerde kennis 

beskik nie (kyk par. 5.7.4.2 supra). 

In die studie is ook bevind dat kommunikasie en koordinasie 'n invloed op die 

organisering van sport- en rekreasiedienste het. In teorie blyk dit dat koordinasie 

eenheid van optrede verseker terwyl kommunikasie veronderstel is om skakeling 

te bevorder. · Daar is egter bevind dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur probleme ten opsigte van kommunikasie en koordinasie ondervind. 

Die feit dat sport- en rekreasiedienste tussen verskillende departemente 

gefragmenteer word en dat sport- en rekreasiedienste gedupliseer word (kyk par. 

5.7.5.2 supra), is bevestigend daarvan dat daar weinig sprake van koordinasie en 
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kommunikasie is. Soos telkens na verwys, blyk die oorkoepelende probleem te 

wees dat daar geen eenvormige beleid bestaan aan die hand waarvan die 

organisering van sport- en rekreasiedienste op 'n wetenskaplik gefundeerde basis 

toegepas en georganiseer kan word nie. Met inagneming van die voorafgaande 

uiteensetting, wat oor die organisering van sport- en rekreasiedienste gehandel het, 

blyk dit noodsaaklik te wees dat beleid eers geformuleer en ge"implementeer 

behoort te word, voordat interne organisatoriese reelings op 'n wetenskaplik 

gefundeerde grondslag bepaal en toegepas kan word. Een manier waarop beleid 

in die bovermelde verband bepaal kan word is om van 'n beleidsmodel, wat op 

wetenskaplike beginsels gefundeer is, gebruik te maak. Die aangeleentheid word 

in die volgende rubriek geevalueer. 

7 .2.5 Universele beleidsmodel as raamwerk vir die daarstelling van beleid 

Daar is bevind dat die universele beleidsmodel in der waarheid die kulminasie van 

inligting is wat tydens die studie ingesamel is. lnligting wat so ingesamel is en wat 

'n kombinasie van teorie, data en metodologie is bied 'n ideale raamwerk aan die 

hand waarvan ge"identifiseerde leemtes en probleme voortspruitend uit die studie 

georden, ge"interpreteer en verklaar kan word (kyk par. 6.5.1 supra). 

Aan die hand die universele beleidsmodel is dit ook moontlik om enkele bevindings 

ten opsigte van navorsingsvrae, wat in hoofstuk een gestel is, te maak (kyk par. 

1.3 supra). Die navorsingsvraag oor wat die aard van bestaande beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste is, is tydens die omgewingsverkennings

fase bepaal (kyk par. 6.5.1.1 supra). Voortspruitend uit die identifisering van die 

waardesisteem van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur en die 

gemeenskap en met inagneming van invloede vanuit die eksterne en interne 

omgewing, kon bepaalde sterk en swak punte ge"identifiseer word aan die hand 

waarvan vasgestel kon word dat beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste gebrekkig en gefragmenteerd is (kyk par. 6.5.1.1 (a), 6.5.1.1 (b) 

& 6.5.1.1(c) supra). 
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Die vraag waarom eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasie

dienste noodsaaklik is, kon benewens die identifisering van sterk en swak punte 

ook met inagneming van die probleme, wat tydens die beleidbepalingsfase 

ge'identifiseer is, beantwoord word. Tydens die probleem- en doelwitformulering

stap van die beleidbepalingsfase (kyk par. 6.5.1.3(a) supra) is probleme 

onderliggend aan gebrekkige en gefragmenteerde beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste ge'identifiseer en verwerk. Daar is bevind dat eenvormige 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste noodsaaklik is, juis 

vanwee die feit dat 'n gebrek daaraan organisatoriese probleme en leemtes soos 

'n gebrek aan kommunikasie, koordinasie en spesialisasie tot gevolg het. 

Die vraag oor watter faktore tydens die daarstelling van beleid vir die organisering 

van sport- en rekreasiedienste in ag geneem behoort te word kan ook aan die hand 

van die beleidsmodel beantwoord word. In die beleidsmodel is klem daarop gele 

dat faktore, soos die waardesisteem van die gemeenskap en van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur (kyk par. 6.5.1.1 (a) supra), wat normaalweg 

in die missie, doelstellings en doelwitte van die Substruktuur weerspieel word, in 

ag geneem behoort te word wanneer beleid daargestel word. Wanneer beleid 

bepaal word is dit noodsaaklik dat die sterk en swak punte (wat tydens die 

omgewingsverkenningsfase ge'identifiseer word) en die hulpbronne (arbeid, 

toerusting en kapitaal) wat tydens die voorbereidingsfase van die beleidsmodel 

ge'identifiseer en geevalueer word, in ag geneem word. Daar is bevind dat die 

bepaling van hulpbronne (kyk par. 6.5.1.2(a) supra) veral noodsaaklik is aangesien 

dit normaalweg in die begroting weerspieel word en sal bepaal in welke mate 

besluite, ten opsigte van die bepaling van beleid op die korttermyn of op die 

langtermyn, deurgevoer en ge'implementeer kan word. 

Die vraag oor hoe beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

saamgestel kan word, kon ook aan die hand van die universele beleidsmodel (kyk 

fig. 6.1 supra) beantwoord word. Met inagneming van die omgewingsverkennings

fase, die voorbereidingsfase, die beleidbepalingsfase en die terugvoeringsfase, bied 

die beleidsmodel wetenskaplik gefundeerde riglyne wat deur beleidbepalers van die 
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Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gevolg kan word ten einde die 

daarstelling van beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste te 

bevorder. 

Benewens die waarde wat so 'n beleidsmodel vir die Suidelike Pretoria Metropoli

taanse Substruktuur het, is bevind dat die universele toepassingswaarde daarvan 

opgesluit le in die feit dat dit deur enige ander plaaslike owerheid aangewend kan 

word. lnligting, wat in die model opgesluit le, kan bydra dat plaaslike owerhede 

op 'n wetenskaplik gefundeerde basis besluite oor die bepaling en inisiering van 

beleid kan neem wat weer 'n wesenlike invloed op die werksaamhede van plaaslike 

owerhede kan he. 

Met inagneming van die bevindinge wat uit die evaluering van die studie 

voortspruit, is dit moontlik om bepaalde gevolgtrekkings ten opsigte van hipoteses, 

wat vroeer in die studie gestel is, te maak (kyk par. 1.3 suora). Aan die hand van 

die gevolgtrekkings kan die geldigheid van die gestelde hipoteses bepaal word. 

7 .3 GEVOLGTREKKINGS VOORTSPRUITEND UIT DIE EVALUERING VAN DIE 

STU DIE 

In hoofstuk een is ten eerste as hipotese gestel dat die bestaande beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur gebrekkig en gefragmenteerd is. Dit het tot gevolg 

dat die organisering van sport- en rekreasiedienste tussen verskillende 

departemente gefragmenteer word. Voortspruitend uit die bevindings wat ten 

opsigte van die ontwikkeling van sport- en rekreasiebeleid van die Substruktuur 

gemaak is (kyk par. 7.2.2 & 7.2.4 supra), is tot die gevolgtrekking gekom dat 

bestaande beleid wel gebrekkig en gefragmenteerd is. Daar is byvoorbeeld bevind 

dat beleid vir sport hoofsaaklik op die daarstelling van finansiele riglyne gefokus is 

en dat beleidsbesluite op 'n rigiede, ad hoc en eksklusiewe wyse toegepas word. 

Hierbenewens is bevind dat die rekreasiebeleid ook gebrekkig is en dat dit 'n 

kultuurbeleid behels waarin basiese riglyne ten opsigte van die organisatoriese 
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strukture vir kultuur uiteengesit word. Hierbenewens is tot die gevolgtrekking 

gekom dat sport- en rekreasiedienste, vanwee 'n gebrek aan eenvormige beleid, 

tussen verskillende departemente verdeel en georganiseer word (kyk par. 7.2.4 

SUQra). Daar is voorts bevind dat departemente gemoeid met sport- en rekre

asiedienste, vanwee gebrekkige beleid, nie ooreenkomstig die kategorie van 

gemeenskaplikheid en eendersoortigheid van funksies en dienste saamgestel word 

nie. Verskillende departemente soos die Departement van die Stadsingenieur, 

Departement Biblioteek en Kultuur, Departement van Gesondheidsdienste en die 

Elektrotegniese Departement is by die organisering van sport- en rekreasiedienste 

betrokke. Op grond van die voorafgaande bevindings en gevolgtrekkings word die 

bovermelde hipotese as geldig aanvaar. 

Ten tweede is as hipotese gestel dat die organisering van sport- en rekreasiedienste 

van die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur binne 'n veranderende 

eksterne omgewing plaasvind wat uitdagings aan die Substruktuur stel om sport

en rekreasiedienste op 'n pro-aktiewe en innoverende wyse te organiseer. Daar is 

be":ind dat die eksterne omgewing veral deur die fundamentele regte en waardes 

van die gemeenskap, soos dit in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 

1993 (Wet no. 200 van 1993) uiteengesit word, be"invloed word. Klem word veral 

gelA op die feit dat daar nie teen rasse en kultuurgroepe gediskrimineer mag word 

nie en dat die reg tot gelykheid en gelyke behandeling eerbiedig word. Daar is 

voorts bevind dat die voorafgaande fundamentele regte in die konstitusionele, 

statutAre, politieke, ekonomiese en sosiologiese omgewings, as deel van die 

eksterne omgewing, weerspieel word en dat besondere uitdagings aan die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur gestel word om met sodanige veranderinge 

tred te hou. Die uitdagings, wat aan die Substruktuur gestel word, hou verband 

met die feit dat die Substruktuur tradisioneel as 'n blanke plaaslike owerheid, 

bekend as die Stadsraad van Verwoerdburg, ontwikkel het. Vanwee veranderinge 

binne die eksterne omgewing, behoort sport- en rekreasiedienste so georganiseer 

te word dat dit met die fundamentele regte van die totale gemeenskap tred hou en 

nie net met die behoeftes van 'n geselekteerde en eksklusiewe gedeelte van die 

gemeenskap nie (kyk par. 7.2.3 supra). Met inagneming van die voorafgaande is 

tot die gevolgtrekking gekom dat die hipotese, wat in bovermelde verband gestel 

is, as geldig aanvaar kan word. 
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Ten derde is as hipotese gestel dat organisatoriese probleme ontwikkel en sport

en rekreasiedienste gefragmenteer word omdat daar nie eenvormige beleid bestaan 

aan die hand waarvan die organisering van sport- en rekreasiedienste kan plaasvind 

nie. Daar is bevind dat daar nog nie volledige meningsopnames van die totale 

gemeenskap se behoeftes ten opsigte van sport- en rekreasiedienste onderneem 

is nie. Meningsopnames, wat in die verlede in die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur onderneem is, het op 'n geselekteerde groep in die 

gemeenskap gefokus. Aangesien die werklike waardes en behoeftes van die 

gemeenskap deur meningsopnames weerspieel kan word en sodanige waardes en 

behoeftes tydens die organisering van sport- en rekreasiedienste in aanmerking 

geneem moet word, kan beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste 

eers suksesvol saamgestel word nadat volledige meningsopnames onderneem is. 

Hierbenewens is bevind dat departemente, wat met die organisering van sport- en 

rekreasiedienste gemoeid is, nie volgens die kategorie van gemeenskaplikheid en 

eendersoortigheid van funksies en dienste saamgestel word nie. Sport- en 

rekreasiedienste word tussen verskillende departemente gefragmenteer terwyl daar 

nie eenvormige departementele doelwitte vir sport- en rekreasiedienste bestaan nie. 

Hierbenewens word werk ten opsigte van sport- en rekreasiedienste ook tussen 

verskillende afdelings binne verskillende departemente verdeel. 

Daar is ook bevind dat interne organisatoriese probleme, soos onder andere smal 

spanwydtes van beheer, gebrekkige delegering van gesag en verantwoordelikheid · 

en 'n gebrek aan gespesialiseerde poste, ontwikkel het. Hierbenewens is daar nie 

sprake van die bewaring van eenheid van gesag nie aangesien sport- en 

rekreasiedienste tussen departemente gefragmenteer is en die verantwoordelikheid 

en aanspreeklikheid tussen verskillende hoofde gemoeid met sport- en 

rekreasiedienste verdeel word. Die duplisering van sport- en rekreasiedienste vind 

ook as gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie en koordinasie van sport- en 

rekreasiedienste plaas en kan daaraan toegeskryf word dat daar nie beleid bestaan 

waarvolgens sport- en rekreasiedienste binne een departement georganiseer kan 

word nie. Met inagneming van die bovermelde uiteensetting is tot die 

gevolgtrekking gekom dat organisatoriese probleme ontwikkel omdat sport- en 

rekreasiedienste gefragmenteer word en daar nie eenvormige beleid bestaan aan 
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die hand waarvan sport- en rekreasiedienste eenvormig georganiseer kan word nie. 

Die hipotese wat met die voorafgaande verband hou word derhalwe as geldig 

aanvaar. 

Ten vierde is as hipotese gestel dat 'n eenvormige beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste vir die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

aan die hand van 'n beleidsmodel bewerkstellig kan word. Sodanige model skep 

'n raamwerk waarvolgens plaaslike owerhede soos die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur, probleme kan identifiseer, doelwitte kan stel, 

organisatoriese reelings kan tref en beleid kan implementeer en evalueer. Daar is 

tot die gevolgtrekking gekom dat eenvormige beleid vir die organisering van sport

en rekreasiedienste aan die hand van 'n universele beleidsmodel saamgestel kan 

word. Die model bestaan uit vier fases wat mekaar logies opvolg en wat 'n 

raamwerk skep waarvolgens beleidbepalers te werk kan gaan om beleid te bepaal. 

Tydens elke fase word daar op 'n beskrywende, normatiewe en ontledende wyse 

verduidelik hoe beleid saamgestel behoort te word en watter faktore in ag geneem 

behoort te word ten einde die ge'identifiseerde probleme aan te spreek of om die 

ge'identifiseerde behoeftes te bevredig. Die waarde van die beleidsmodel le daarin 

opgesluit dat dit ten eerste ruimte laat vir die beskrywing van die huidige probleme 

wat weens 'n gebrek aan eenvormige beleid bestaan. Ten tweede word die proses 

van beleidbepaling aan die hand van die beleidsmodel verduidelik en beskryf. Ten 

derde word daar met behulp van die beleidsmodel moontlikhede voorgestel aan die 

hand waarvan die probleem van gefragmenteerde en gebrekkige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste opgelos kan word. Op grond van die 

bovermelde uiteensetting word die bovermelde hipotese as geldig aanvaar en kan 

daar aanvaar word dat die implementering van die beleidsmodel tot die uitskakeling 

van gefragmenteerde organisatoriese reelings binne die raamwerk van die Suidelike 

Pretoria Metropolitaanse Substruktuur aanleiding behoort te gee. 

Met inagneming van die evaluering van die studie en gevolgtrekkings wat in 

bovermelde verband gemaak is, word enkele voorstelle in die volgende rubriek 

gemaak. Sodanige voorstelle kan deur die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur oorweeg word ten einde beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste daar te stel. 
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7 .4 VOORSTELLE VOORTSPRUITEND UIT DIE STU DIE 

Soos reeds in die studie vermeld, was die doelwit met die studie ten eerste om 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur te ondersoek. Ten tweede is as doelwit gestel om 

'n universele beleidsmodel vir die daarstelling van eenvormige beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste saam te stel. Met inagneming van die 

bovermelde doelwitte en die bevindinge en gevolgtrekkings wat uit die studie 

voortspruit, word bepaalde voorstelle in die verband gemaak. 

Daar word voorgestel dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 

oorweging daaraan skenk om met inagneming van die riglyne wat in die universele 

beleidsmodel uiteengesit is, 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en 

rekreasiedienste daar te stet. Dit behels dat die Substruktuur ten aanvang bepaal 

wat die sterk en swak punte is wat 'n invloed op die organisering van sport- en 

rekreasiedienste het, en dat die Substruktuur die gemeenskapswaardes van die 

gemeenskap in terme van sport- en rekreasiedienste bepaal. In die verband word 

verder voorgestel dat meningsopnames onderneem word wat, met inagneming van 

die demokratiseringsbeginsels van openheid, toeganklikheid, verantwoordelikheid 

en onbevooroordeeldheid, op die totale gemeenskap van die Substruktuur fokus. 

Die identifisering van sterk en swak punte behels voorts dat die waardes van die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur ook bepaal word. In die verband 

word voorgestel dat die missie, doelstellings en doelwitte van die Substruktuur 

ondersoek word aangesien dit die bestaansreg van die Substruktuur bevestig, 

toekomsgerig is en behoort aan te dui waarheen die Substruktuur ten opsigte van 

sport- en rekreasiedienste wit beweeg. Op die wyse kan ook bepaal word in welke 

mate die missie, doelstellings en doelwitte van die Substruktuur nog met die 

waardes van die gemeenskap tred hou. 

In die studie is bevind dat daar geen eenvormige doelwitte vir sport; en 

rekreasiedienste bestaan nie. Daar word in die verband voorgestel dat die 

Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur 'n stet doelwitte vir sport- en 
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rekreasiedienste formuleer wat as vertrekpunt vir die daarstelling van beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste kan dien. 

Die bepaling van beleid is, soos telkens vermeld, 'n komplekse proses wat die 

aanwending van skaars hulpbronne soos finansies en opgeleide personeel impliseer. 

Om die rede word voorgestel dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 

Substruktuur, met inagneming van die sterk en swak punte van die Substruktuur, 

eksterne omgewingsinvloede en probleme voortspruitend uit die interne 

organisatoriese omgewing, beskikbare hulpbronne vir die bepaling van beleid 

identifiseer en evalueer. Sou dit blyk dat daar nie voldoende hulpbronne (soos 

finansiele fondse) vir beleidbepaling in 'n bepaalde finansiele jaar is nie word 

voorgestel dat leidinggewende beamptes, wat by die organisering van sport- en 

rekreasiedienste betrokke is, langtermyn finansiele uitgawes (wat vir die bepaling 

van beleid benodig word) identifiseer sodat dit in die begroting van die 

daaropvolgende fina(lsiele jaar opgeneem kan word. Die beskikbaarheid van 

finansiele fondse sal in werklikheid bepaal of beleidbepaling onmiddellik kan 

plaasvind en of dit tot die volgende jaar moet oorstaan. 

Met inagneming van die voorafgaande, word voorgestel dat die bepaling van 'n 

beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur aan die hand van die riglyne, wat in die 

beleidbepalingsfase van die beleidsmodel uiteengesit is, onderneem word. Dit 

behels dat die Substruktuur probleme, wat ten opsigte van die organisering van 

sport- en rekreasiedienste ondervind word, identifiseer, beleidsdoelwitte in die 

verband formuleer en dat beleid aan die hand van sodanige beleidsdoelwitte 

geformuleer word. Dit behels ook dat beleid in bovermelde verband bekragtig en 

aanvaar word en dat dit binne die raamwerk van die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur ge"implementeer en geevalueer word. Op die wyse 

kan verseker word dat sport- en rekreasiedienste op wetenskaplik gefundeerde 

beginsels binne die Substruktuur georganiseer word. 

Met 'n eenvormige beleid vir die organisering van sport- en rekreasiedienste as 

vertrekpunt word verder voorgestel dat die Suidelike Pretoria Metropolitaanse 
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Substruktuur oorweging daaraan skenk om sport- en rekreasiedienste, wat tans 

tussen verskillende departemente gefragmenteer is, ooreenkomstig die beginsel van 

gemeenskaplikheid van funksies binne een departement te verenig. Sodoende kan 

verseker word dat sport- en rekreasiedienste binne 'n enkele departement 

ooreenkomstig die riglyne vir eenvormige beleid, soos dit in die universele 

beleidsmodel uiteengesit word, georganiseer en gekoordineer word. 

7 .5 MOONTLIKE VERDERE NAVORSINGSTERREINE 

Verdere navorsing kan onderneem word ten einde 'n beleid vir die voorsiening en 

benutting van personeel, wat met sport- en rekreasiedienste gemoeid is, daar te 

stel. Navorsing kan ook onderneem word ten einde beleid vir die finansiering van 

sport- en rekreasiedienste daar te stel. Bovermelde twee navorsingsterreine is veral 

nodig aangesien plaaslike owerhede voortdurend met die probleem van toenemende 

gemeenskapsbehoeftes teenoor beperkte en skaars hulpbronne, soos opgeleide 

personeel en finansies, te make het. Uitgebreide navorsing in die bovermelde 

verband behoort metodes uit te wys aan die hand waarvan beperkte en skaars 

hulpbronne op 'n doeltreffende en effektiewe wyse deur plaaslike owerhede 

aangewend en benut kan word terwyl gemeenskapsbehoeftes nog steeds 

doeltreffend en effektief bevredig word. 

Tydens die samestelling van die universele beleidsmodel is prosedure

aangeleenthede bloat vermeld aangesien dit buite die raamwerk van die studie val 

(kyk par. 6.5.1 supra). Sodanige prosedure-aangeleenthede kan as vertrekpunt vir 

verdere navorsing dien en behoort deur navorsers of plaaslike owerhede verder 

ontwikkel te word aangesien plaaslike owerhede eiesoortige behoeftes in die 

verband het. 

7.6 SAMEVATTING 

In die hoofstuk is 'n algemene samevatting ten opsigte van die inhoud van die 

studie onderneem en is die irihoud van die studie geevalueer en bevindings 
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daaromtrent gemaak. Voortspruitend uit die evaluering en bevindings wat uit die 

studie voortspruit, was dit moontlik om verklarings vir navorsingsvrae te vind en 

om die geldigheid van gestelde hipoteses te bepaal. 

Samevattend kan dit gestel word dat daar tydens die studie bevind is dat sport- en 

rekreasiedienste op 'n gefragmenteerde wyse tussen verskillende departemente in 

die Suidelike Pretoria Metropolitaanse Substruktuur verdeel en georganiseer word. 

Bepaalde probleme, soos gebrekkige kommunikasie en die duplisering van sport

en rekreasiedienste, het as gevolg daarvan ontstaan. Daar is verder bevind dat 

bovermelde situasie aan die hand van 'n eenvormige beleid vir die organisering van 

sport- en rekreasiedienste reggestel kan word. 

As oplossing vir die bovermelde situasie is 'n universele beleidsmodel saamgestel. 

Daar is ook voorgestel dat die riglyne, wat in die beleidsmodel uiteengesit is, 

gevolg word ten einde op 'n wetenskaplik gefundeerde basis 'n beleid vir die 

organisering van sport- en rekreasiedienste vir die Suidelike Pretoria 

Metropolitaanse Substruktuur te verseker. 
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BYLAEA 

'N UNIVERSELE BELEIDSMODEL VIR DIE DAARSTELLING VAN 

BELEID VIR DIE ORGANISERING VAN SPORT- EN 

REKREASIEDIENSTE 



FASE EEN, STAP EEN, IDENTIFISERING VAN DIE WAARDESISTEEM 

IDENTIFISERING VAN WAARDESISTEEM 
(omgewingsverkenningsfase) 

t 
t 

IDENTIFISEER GEMEENSKAPS= 
WAARDES 

- pas demokrati= r-raadslede 
seringsbeginsel L-amptenare 
toe 

- meningsopnames 

6
konsul tante 

kademici 
epartements= 

IDENTIFISEER WAARDES 
VAN PLAASLIKE OWERHEID 

- missie 
- doel= 

stellings 
- doelwitte 

~raadslede 

-hoof 
uitvoerende 
beampte 

-departements= 
hoof de & I amptenary 

hoof de en amptenary 

I 
FASE EEN, STAP TWEE, IDENTIFISERING VAN OMGEWINGSINVLOEDE 

IDENTIFISERING VAN OMGEWINGSINVLOEDE 
(omgewingsverkenningsfase) 

EKSTERNE OMGEWINGSINVLOEDE 
DEUR RAADSLEDE, AMPTENARY, 
AKADEMICI & KONSULTANTE 

- konstitusionele omgewing 

- statutere omgewing 

- politieke omgewing 

- ekonomiese omgewing 

- sosiologiese omgewing 

I 

INTERNE OMGEWINGSINVLOEDE 
DEUR RAADSLEDE, AMPTENARY, 
AKADEMICI & KONSULTANTE 

- departementalisasie 

- departementele doel= 
witte 

- werkverdeling 

- interne organisato= 

riese reelings 

I 



FASE EEN, STAP DRIE, IDENTIFISERING VAN STERK EN SWAK PUNTE 

IDENTIFISERING VAN STERK EN SWAK PUNTE 
DEUR HOOF UITVOERENDE BEAMPTE EN 
DEPARTEMENTSHOOFDE 

(omgewingsverkenningsfase) 

STERK PUNTE 

missie, doelstellings 
en doelwitte 

infrastruktuur vir 
organisering 
van sport- en 
rekreasiedienste 

(kantore, toerusting, 
sport- en rekreasie= 
fasiliteite) 

- nie-rassige plaas= 
like owerheidstruktuur 

SWAK PUNTE 

gefragmenteerde en 
gebrekkige beleid 
vir sport- en 
rekreasiedienste 

gebrekkige departe= 
mentele doelstellings 
en doelwitte vir 
sport- en rekreasie= 
dienste 

gebrekkige menings= 
op names 

gefragmenteerde 
organisering (en or= 
ganisatoriese struk= 
ture) van sport- en 
rekreasiedienste 

I 



FASE TWEE, STAP VIER, IDENTIFISERING EN EVALUERING VAN HULPBRONNE 

IDENTIFISERING EN EVALUERING VAN HULPBRONNE 
(voorbereidingsf ase) 

I 

EVALUERING VAN DIE BEGROTING 
DEUR HOOF UITVOERENDE BEAMP= 
TE, STADSTESOURIER, EN 
DEPARTEMENTSHOOFDE 

- korttermyn uitgawes 

- langtermyn uitgawes 

IDENTIFISEER HULPBRONNE 

---..arbeid (personeel) 

- - toerusting ( infrastruktuur, 

departementele kantore) 

kapitaal (finansies) 



FASE DRIE, STAP VYF, PROBLEEM- EN DOELWITFORMULERING 

PROBLEEM- EN DOELWITFORMULERING 
{beleidbepalingsfase) 

PROBLEEMIDENTIFISERING EN -FORMULERING 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoof de 
afdelingshoof de 
hoof van werkstudie 
hoof van personeel 
privaat konsultante 
akademici 

SELEKTERING VAN GEYDENTIFISEERDE 
PROBLEME VIR BELEIDSAGENDA 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoof de 
hoof van werkstudie 

FORMULERING VAN BELEIDSDOELWITTE 

hoof uitvoerende beampte 
departementshoof de 
hoof van werkstudie 

hoof van personeel 
1---11~neem besluite 

oor 

Identif iseer organisa= 
toriese probleme.------.,...._. 

fragmentering van sport- en 
rekreasiedienste tussen 
verskillende departemente 

ebrekkige departementele 
doelwitte 

efragmenteerde werk= 
verdeling 

interne organisatoriese 
probleme 

- spanwydte van beheer 
- delegering van gesag en 

verantwoordelikheid 
- bewaring van eenheid 

van gesag 
- spesialisasie 
- koordinasie en 

kommunikasie 

'--~---~identifiseer eksterne 
omgewingsfaktore 

formulering van 
alternatiewe 
beleidsdoelwitte 

- voordele en nadele 
van alternatiewe 
beleidsdoelwitte 

- keuse van geskikte 
beleidsdoelwit 



FASE DRIE, STAP SES, BELEIDFORMULERING 

BELEIDFORMULERING 
(beleidbepalingsfase) 

DEELNEMERS AAN BELEIDFORMULERING 

Amptelike deelnemers 

- raadslede as lede van komitees I 
- hoof uitvoerende beampte oorweeg 
- stadstesourier insette 
- departementshoof de 
- hoof van werkstudie + 
- hoof van personeel 
- hoof van regsaf deling 

Neem besluite en beplan 

- hoe word beleid gef ormuleer 
- watter hulpbronne is beskikbaar 

, , 

Nie-amptelike deelnemers 

- individuele lede van 
die gemeenskap 

- belangegroepe 
- resultate van 

meningsopnames 



FASE DRIE, STAP SEWE, BELEIDAANVAARDING 

BELEIDAANVAARDING 
(beleidbepalingsf ase) 

FINALE BESLUITNEMING 

Raad van plaaslike 
owerheid 

skenk 
oorweging 

RAAD NEEM FINALE BELEIDS= 
BESLUITE 

Beleidaanvaarding 
en bekragtiging 

.-----l~verslae van amptenare 
en komitees 

1-----.,-vergaderingsprose= 
dures 

1----l~ versoenbaarheid van 
beleid met sentrale 
wetgewing 

.____,_skakeling met ampte= 
nare en komitees 



FASE DRIE, STAP AGT, IMPLEMENTERING VAN BELEID 

IMPLEMENTERING VAN BELEID 
(beleidbepalingsfase) 

DEELNEMERS AAN DIE IMPLEMENTERING I 
VAN BELEID 

- hoof uitvoerende 
beampte interpretasie van beleid 

- departementshoof de 
en amptenary 

- stadstesourier 

- hoof van werkstudie 

- hoof van personeel 

, , 

t--~-'11~~~~.eem~~---i:~ 

besluite riglyne vir aanwending van 
hulpbronne 

aarstelling van detail= 
programme en riglyne oor 
hoe beleid geimplementeer 
behoort te word 

junior amptenare wat by 
implementering betrokke is/ 
moet wees 

eheermaatreels soos 
inspeksies en vorderings= 
verslae 



FASE DRIE, STAP NEGE, EVALUERING VAN BELEID 

EVALUEERDERS 

raadslede 

hoof uitvoe= 
rende beampte 

departements= 
hoof de 

EVALUERING VAN BELEID 
(beleidbepalingsfase) 

beplan en neem~~~ 
besluite 

wat geevalueer behoort 
te word 

watter hulpbronne 
aangewend word 

riglyne en prosedures 
vir evaluering 

tydrooster vir 
afhandeling van 
evaluering 

kriteria vir 
evaluering 
- doeltreffendheid 
- effektiwiteit 
- geskiktheid 
- billikheid 
- trefkrag 

toepaslikheid 



FASE VIER, STAP TIEN, TERUGVOERING VAN RESULTATE NA DIE OMGEWING 

TERUGVOERING VAN RESULTATE 
(terugvoeringsf ase) 

,, 
raadslede 

hoof uitvoerende 
beampte 

departementshoof de 

I 

Ontwikkel verspreidings- en 
aanwendingstrategie 

- hersien konsepbevindings 
van geevalueerde beleid 

- identif iseer primere en 
sekondere benutters en 
aanwenders van 
evalueringsresultate 

- vroegtydige verspreiding 
van evalueringsresultate 
na primere en sekondere 
benutters en aanwenders 

' , 
Terugkoppeling na omgewing 
(fase een, stap een) 
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