Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 11 juni 2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Astrid Schoenmakers, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Joris
Meegdes, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Diana Kolfschoten, Jan Sligtenhorst, Hetty Veneklaas
Agenda
1. Opening en mededelingen
John is in gesprek met Hans van Egdom voor ondersteuning voor de Sportraad. Ondersteuning in bepalen
waar zijn we voor etc. ACTIE: John plant een datum in voor een heisessie met de Sportraad
(datumprikker). Budget voor de ondersteuning komt niet uit het lokaal sportakkoord maar uit ons eigen
budget.
2. Kennismaking Randy van Schravendijk
Randy is een nieuw lid van de Sportraad en stelt zichzelf kort voor. Hij woont in Maarssen, bekend met
lokaal voetbal, is als jeugdleider en trainer actief geweest, werkzaam in de sport sinds een jaar of 5, en is
buursportcoach in Utrecht. Randy heeft inmiddels toegang gekregen tot de Dropbox van de Sportraad.
3. Vaststellen agenda
Agendapunt 8 (Marcel) aan het einde zetten i.v.m. tijd.
4. Notulen vorige vergadering
Met wijzigingen geaccepteerd.
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN: 20200313
Laatste versie vastgoednota 2020 gemeente Stichtse Vecht
20200313 1
Bijlage 1 Beschrijving vastgoed
20200313 2
Bijlage 2 Portefeuilleplan
20200313 3
Bijlage 3 Vastgoedperspectief
20200401
College/Raadsvoorstel Vastgoednota 2020
20200402
Informatiemoment subsidieprogramma 2021 – 2024
20200414 1
Informatie voor Sportraden ten tijde van Coronacrisis
20200414 2
Bijlage: voorbeeld enquête gevolgen corona gemeentelijk niveau
20200421 1
mail: subsidieprogramma 2021 – 2024
20200421 2
Concept – subsidieprogramma 2021 – 2024
20200425
NOC/NSF protocol verantwoord sporten in kinderen t/m 18 jaar
20200513 1
mail: reactie gemeente op advies door Sportraad op Vastgoednota
20200513 2
Reactiematrix gemeente n.a.v. advies Sportraad op Vastgoednota
20200520
Advies aan college door Adviesraad Sociaal Domein
20200605
Vragenlijst gemeente t.b.v. Nota sport en spel 2021 – 2024
20200528
Lokale Inklusie agenda
UIT: 20200323
20200330
20200504
20200504 1

inrichting lint Sportpark Zuilense Vecht
voorstel Sportraad inrichting elementen het lint Sportpark Zuilense Vecht
advies Sportraad Vastgoednota 2020
begeleidingsbrief aan B&W advies Sportraad Vastgoednota 2020

20200602

brief aan college n.a.v. advies Vastgoed door Adviesraad Sociaal Domein

Bij voorkeur stukken een week van tevoren toesturen (volgens statuten) zodat iedereen voldoende tijd
heeft om ze te lezen.
6. Advies Nota Vastgoed 2020 (John/Gerard)
Joris licht toe hoe het advies van de Adviesraad Sociaal Domein tot stand is gekomen. Joris geeft ook aan
dat de zinsnede die in hun advies staat over afstemming met de Sportraad een miscommunicatie is
geweest. De Adviesraad SD wil niet adviseren over zaken waar de Sportraad voor bedoeld is.
Gerard heeft advies van de Sportraad geschreven, er is zeer weinig terugkoppeling op gekomen vanuit
onze leden helaas. Verzoek om dit te laten weten. Ook van Joris is niks vernomen, terwijl de adviesraad SD
toen ook al met hun advies bezig was. Het is altijd de bedoeling geweest dat Joris de rol van linking pin zou
vervullen tussen de adviesraad SD en de Sportraad, en informatie zou delen. Het is spijtig dat dat niet is
gebeurd. Joris geeft aan dat het volgens hem de verantwoordelijkheid is van het college, maar zo is het
nooit afgesproken.
De Sportraad heeft wel terugkoppeling gehad van een ambtenaar, daarna is er een (video)gesprek
geweest met de wethouder. John heeft hiervan een verslag geschreven maar nog niet gedeeld met de
Sportraad. Ons advies is helaas niet meegegaan naar commissie SD en niet naar het college, terwijl dit wel
toegezegd was. Daarop hebben we weer een brief geschreven om te vragen hoe dit kan. Marcel is ook
verbaasd over dat ons advies niet is meegenomen. Hij vraagt het dinsdag nog na bij Inge te Kulve. Marcel
wil onze brief ook ontvangen (laatste brief).
De adviesraad SD heeft wel een verzoek gehad om te adviseren en wij niet, dat is al vreemd. We hebben
‘toevallig’ via Marcel de vastgoednota ontvangen. De nota zou begin juli in de raad op de agenda komen.
Op dat moment mogen wij niet meer adviseren (zo zijn de regels), dat is erg jammer. Gemiste kans.
Er volgt een discussie over dat de gemeente blijkbaar niet helder heeft dat er 2 adviesorganen zijn
(Sportraad en SD) voor dit soort vraagstukken. Marcel geeft aan dat het vast geen onwil is. John stelt voor
om na de vergadering in gesprek te gaan met Joris over de rolverdeling Sportraad en adviesraad SD.
ACTIE: Marcel checkt hoe de routing is van stukken die ontvangen worden door de gemeente. Duurt lang
voordat er een zaaknummer is.
7. Subsidieprogramma 2021 – 2022 (Judith)
Materiaalfonds zou in totale subsidieprogramma komen. De vraag die Gerard hierover had is uiteindelijk in
het programma gekomen. Gerard hoeft het er niet meer met Marcel over te hebben, wel over de 75K.
Daarover geen update verder. Op het totale subsidieprogramma wordt een paar ton gekort, maar niet op
sport. Judith houdt het in de gaten.
8. Harmonisatie buitensport (Stephan Mellegers gemeente)
De WG Buitensport gaat apart met Stephan zitten hiervoor.
9. Lokaal sportakkoord informatie over voortgang
Gisteren laatste kernteam vergadering gehad. 26 juni moet het akkoord officieel ingediend worden bij de
Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Zij hebben ingestemd met de stukken die we klaar hadden liggen,
subsidie is in elk geval gegarandeerd voor 3 jaar (40K per jaar). Per jaar moet het bedrag opgemaakt
worden. In het kernteam is afgesproken dat ze er aan gaan werken om dat geld voor dit jaar (nog een half
jaar te gaan met 40K dus) ook op te maken. Ondertekening vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek in
de laatste week van september. De ideeën moeten nu werkelijkheid worden, maar met de aankomende
vakantieperiode kan het wat stil komen te liggen. Enthousiasme erin houden. Begin september zou het
geld binnen moeten komen. Proces van de financiën voor de gelden van het Sportakkoord later bespreken.
De Sportraad is geen penningmeester maar slechts boekhouder. Er is op 26 juni nog een meeting, dan
aftikken. ACTIE: Judith maakt met Marcel een afspraak om haar idee over het financiële proces te
bespreken.

Hans van den Boogaard is voorzitter van het kernteam. Er wordt nog iemand gezocht vanuit het onderwijs
voor een themateam, bij voorkeur uit Stichtse Vecht. Astrid denkt na over opties, zij kent wat mensen die
wel hier werken maar niet wonen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we de juiste mensen bij
elkaar krijgen, van alle sportaanbieders in de gemeente.
10. Lokale Inklusie agenda (John)
We hebben een mail van Sosja Rooijmans (gemeente) ontvangen over de Lokale Inclusie Agenda. Willen
we daar wat mee als sportraad? ACTIE: Astrid gaat zich hierin verdiepen, samen met Randy. We moeten
het niet te groot maken als wij er als Sportraad iets mee willen. Joris geeft aan dat het Gehandicapten
Platform vanuit de adviesraad Sociaal Domein zijn betrokken. De Adviesraad SD heeft ook de enquête al
ingevuld. Hoort het niet eerder bij sociaal domein thuis? Het gaat wel (ook) over bewegen, dus vandaar
een link met de sportraad.
11. Nota sport en bewegen 2021 – 2024 (Marcel Scheefhals)
Marcel wil ons meenemen in het proces om nieuw sportbeleid op te stellen, hij wil de Sportraad er
duidelijk bij betrekken. ACTIE: allen graag de vragenlijsten ook nog invullen, mag ook nog na de
vergadering. Marcel gaat nieuw beleid schrijven en onze input is echt gewenst. Net als van andere gremia.
Looptijd beleid is 5 jaar. Huidig beleidsplan ‘niemand buitenspel’ hopelijk in september afgerond.
Tennisverenigingen hebben al aangegeven erg graag betrokken te willen worden bij nieuwe
beleidsplannen. Inwoners worden ook betrokken, Marcel denkt nog na over op welke manier. Tip van John
aan Marcel: geef feedback aan de groepen die je spreekt, wat je doet met hun inbreng.
De planning op hoofdlijnen:
- Juni en juli informatie ophalen.
- September bijeenkomsten organiseren, waarbij voorgaande mensen ook weer uitgenodigd worden,
om tot prioritering te komen. Raadsleden worden hierbij betrokken zodat zij in een vroeg stadium ook
weten wat er leeft. Marcel heeft over zijn plan van aanpak ook al gesproken met Hetty, zij is ambitieus.
Marcel wil vooral de kracht van sport laten zien (d.m.v. filmpjes o.a. laten zien wat er allemaal al
bereikt is).
- Half oktober nota inbrengen in de management organisatie.
- December beleidsnota vaststellen. Daarna gaat het naar het college, daarna naar de raad.
Het is een uitdagende planning gezien de corona tijd waarin we nog wel even zitten.
Rol van Sportraad: meedenken en meelezen in conceptnota’s. Sportraad is een belangrijke partner in de
beleidsnota. Joris: Hoe gaat het dan met advies op het beleid op een later moment door o.a. sportraad en
SD? Als wij al zo’n groot onderdeel zijn bij totstandkoming?
Marcel wil als eerst inventariseren wat onze achtergronden zijn en welke dingen er goed zijn en welke
dingen er beter kunnen.
Tijdens onze vergadering vraagt Marcel om input voor wat ging goed en wat kan beter. Vraag van Marcel:
hoe zien wij de rol van de gemeente. Misschien iets voor onze vergadering van 9 juli.
12. Communicatie / website / nieuwsbrief
Vergaderdatum is aangepast m.b.t. deze vergadering. Verder geen nieuwe zaken t.a.v. dit onderwerp.
13. Rondvraag
Astrid: mededeling: in actielijst staat dat zij een verslagje zouden maken over sportdag in Apeldoorn. Zij
heeft haar input naar Diana gestuurd. Astrid stuurt haar verslag nu naar ons.
Gerard: we hadden Patrick Vergeer gevraagd een presentatie te geven (in Safari). Voorstel om dit over de
vakantie te tillen. Akkoord. Eerst vergadering in september dan, Gerard pakt dit op.
Eerstvolgende vergadering blijft staan op 9 juli.
Marcel: maandag gaan we met tennis om tafel voor het nieuwe sportbeleid. Er hebben zich veel
verenigingen aangemeld. Judith schuift aan vanuit de Sportraad, in het Kikkerfort om half 8.
14. Sluiting

John sluit om 21.45 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op 9 juli 2020 in Boom&Bosch.
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Vragenlijst Marcel nieuw sportbeleid invullen en
mailen aan Marcel
Wat willen we als Sportraad met Inklusie?
Met Marcel contact opnemen om ideeën rondom
financiële proces gelden Sportakkoord te bespreken
Navragen hoe de routing is van stukken die
ontvangen worden door de gemeente
Datumprikker rondsturen voor sessie ‘waar is de
Sportraad voor’.
Niemand Buitenspel 2.0 concept doorsturen naar de
Sportraad
Presentaties Kennisdag Sport en Gemeente
doorsturen naar de Sportraad
Verslagje met ervaringen van de Kennisdag Sport en
Gemeente delen met de Sportraad
Uitkomst delen gesprek Gerard en Marcel over pot
75K
Regelingen omtrent subsidie buurtsportcoach
uitzoeken
Advies aan gemeente omtrent opbergen materiaal
in sporthallen
Input geven voor besteding extra budget Sportraad
Voorstel maken voor besteding budget Binnensport
Jan en Diana willen interview doen voor para
commerciële horeca.
Patrick van Sportfondsen uitnodigen voor
vergadering in september.
Informeren WG Binnensport over voortgang
uitkomsten keuringsrapporten. 1 april 2020 is
rapport gereed.
Informeren binnen de gemeente naar stavaza
Sporthal Vreeland en zorgen dat de Sportraad
hierbij betrokken wordt.
Informeren stand van zaken omtrent LTV Breukelen.
Concept plan is klaar
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. In december op
agenda.
Marcel vraagt stavaza na.
Een bestuurslid/kartrekker wordt gezocht.
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