Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag 29 oktober 2020
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid
Schoenmakers (online), Jan van Sligtenhorst, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Randy van Schravendijk, Hetty Veneklaas
Agenda
1. Opening en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt Lokaal sportakkoord wordt toegevoegd na punt 10. De agenda wordt hiermee vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Actielijst vorige vergadering
83: de Sportraad kan dit niet krijgen is gezegd. De reden om het MJOP te willen hebben is om inzicht te
krijgen in welke panden in welk jaar worden aangepakt qua onderhoud. Wij willen graag weten waarom
sommige panden in zo’n slechte staat zijn, wat is er aan onderhoud gepland. Het gaat ons niet om de
budgetten maar om de planning (momenten van onderhoud). Volgend jaar zou achterstand achterstallig
onderhoud weggewerkt worden. Marcel gaat nogmaals om het MJOP vragen met deze toelichting.
Desnoods worden dingen zwart gemaakt waar wij als Sportraad geen inzicht in mogen hebben.
Noot: Diana nog steeds geen brief gehad van aanstelling. Marcel zoekt hem op.
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN:
- 20200802 Reactie op advies sportlint Zuilense Vecht: Diana geeft reactie op de
terugkoppeling op onze input. ACTIE: verzamelen en aan Gerard en Marcel mailen aub.
- 20200910 VAR artikel Sporthal Vreeland
- 20200916 Beheerplan Vastgoed 2029
- 20201008 Behoeftepeiling 2020-2021: toelichting door Marcel. Diana vraagt zich af hoe we
er achter komen waarom er zo weinig op de peiling gereageerd wordt door verenigingen.
Gerard: meer mensen aan kunnen schrijven binnen een vereniging. Zo breed mogelijk
aanschrijven zodat binnen de vereniging men elkaar hierop kan aanspreken.
- 20201014 1 rbs Vastgoednota 2020 (gewijzigd)
- 20201014 2 rvs Vastgoednota 2020 (gewijzigd)
- 20201014 3 Bijlage 1 Vastgoednota 2020 (aangepast)
- 20201019 uitwerking Sportplatform i.o., gemeente Gennep: John heeft contact gehad, men
wil daar een eigen sportraad oprichten. Men wil wat ervaringen horen van andere gemeenten.
Zij hebben ons instellingsbesluit ontvangen.
- 20201026 Sportnota Stichtse Vecht in Beweging (Marcel Scheefhals)
UIT:

- afzegging bijeenkomst sportraden Papendal 16 nov. 2020

6. Vastgoednota 2020/ Beheerplan Vastgoed 2020 – 2029
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Is behandeld in commissie Fysiek Domein, gaat voor overleg naar de gemeenteraad. Er waren maar 2
politieke partijen tegen het plan. Cijfers zijn niet aangepast. Achterstallig onderhoud wordt pas gedaan
als wij ergens mee akkoord gaan. Gesproken over wettelijke taak vs maatschappelijk doel, op basis
daarvan moet beslist worden waarop bezuinigd wordt.
Diana merkt op dat de gemeente wel het Sportakkoord heeft getekend. Echter, sport is echter geen
wettelijke taak van de gemeente.
Het college van SV is niet sport-minded, er gaat veel geld naar het sociaal domein en welzijn.
Wij kunnen nu weinig meer toevoegen, de politiek is nu aan zet. Wij willen het hierbij laten op dit
moment.

7. Sportnota Stichtse Vecht in Beweging.
Dit is een participatietraject, wat willen we er als gemeente mee. Advies van Marcel is om het
geluidsfragment te beluisteren. Marcel heeft al veel leuke reacties gehad, het leeft wel. Het belang van
sporten en bewegen is nu duidelijk gemaakt en er is een zaadje geplant. De nota wordt ‘data gestuurd’.
8. Lokaal Inklusie agenda
Overslaan i.v.m. afwezigheid Randy.
9. WG binnensport
- Sporthal Vreeland: in het algemeen is er volop onderzoek bezig omtrent ventilatie. Vreeland is
onderzocht en voldoet aan de normen van het RIVM. Er kan dus gebruik gemaakt worden van de zaal.
Vreeland is hierover ook al geïnformeerd via mail. ACTIE: Marcel stuurt ons de brief.
- Besteding 75K is besproken met Marcel: er is 25K over. Dit wordt ingezet om een nieuw sleutelplan te
realiseren. Marcel heeft rondgevraagd bij andere partijen, waaronder ook andere gemeenten, zoal
hebben. Het beoogd systeem heeft een koppeling met een financieel systeem, medewerkers
gemeente moeten het handig vinden werken en het systeem moet geïntegreerd worden kunnen op
website (i.v.m. reserveringssysteem en overzicht beschikbaarheid zalen). Marcel nu bezig om het
budget hiervoor rond te krijgen. Marcel neemt ook elektronische deuren mee in het plan, de extra
kosten hiervoor vallen reuze mee. Als het niet binnen het huidige budget past dan kan er een losse
opdracht voor uitgezet worden in 2021.
Gerard: hoe zit het met fraude gevoeligheid van zo’n systeem? Informatiebeveiliging is over het
algemeen wel goed geregeld bij dit soort diensten.
- Keuring toestellen: Bosan is geweest. Kockengen meest lastige, daar wordt veel gebruik van gemaakt.
De vraag was of daar bergruimte bij moet of kunnen we het anders inrichten? Oplossing lijkt met
name beter inrichten, vakken maken om duidelijk te maken waar wat moet staan. Je voorkomt echter
niet dat dingen op de verkeerde plek worden teruggezet.
- Bij het Kikkerfort is de opbergruimte te klein, kijken of er geld is om dit te vergroten (naar buiten toe).
- Diana: eigen spullen (van vereniging) in een kast in de sporthal: kasten zouden open moeten zijn, maar
dan worden er dingen gestolen.
Technische man (Pieter) weet hoe de tribune werkt om te verplaatsen. Marcel contactgegevens geven.
Marcel: we zouden vaker met gebruikers van sportzalen/hallen om tafel moeten gaan zitten. Via
Sophie (van Opdorp, verenigingsondersteuner) proberen te regelen. ACTIE: Marcel.
- Diana: al enkele jaren komt er een uitvraag van de gemeente over hoeveel uren de verenigingen (en
andere partijen) de zaal willen reserveren. Al jaren een knelpunt in de planning, er zijn meer partijen
die op de populaire uren de zaal willen reserveren. Hierdoor voelt de handbalvereniging zich klem
gezet, door de uitvoerend medewerker van de gemeente die de zaalhuur inplant. Verzoek om dit via
het eigen bestuur (van de handbalvereniging) met de gemeente te bespreken. Als daar onvoldoende
resultaat geboekt wordt kan de Sportraad mogelijk een rol spelen. De gemeente moet het beleid
dusdanig maken dat een uitvoerend medewerker niet in discussie komt met verenigingen/
zaalhuurders.
Zaalvoetbal zou ook van buiten onze gemeente gebruik maken van onze zalen? Terwijl we zelf al tekort
hebben aan zaalruimte. Dit gaat via de KNVB. Evt ook als WG binnensport met gemeente bespreken.
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Verzoek van de hockeyclub om een blaashaal moet met de gemeente geregeld worden.

10. WG Buitensport
- Harmonisatie: wederom gesprekken gehad met voorzitters voetbal en gemeente. Presentatie is
geweest, aanvullende subsidieregeling voor vervangen velden. Probleem blijft in 1/3-2/3 regeling en
continuïteit. Weinig vertrouwen in de gemeente omdat er in het verleden al veel beloofd is wat niet is
nagekomen. Sportraad houdt zich als dit moment even afzijdig van de discussie. Er wordt geen gebruik
gemaakt van spreekrecht tijdens vergaderingen van de gemeente.
De verenigingen willen maatschappelijk iets terugdoen voor meer geld.
Marcel: zienswijze wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel van Stefan. Is nu door het management
heen, 3 november in college, 24 november in commissie, 15 december in de raad. Gerard: we hebben
begin dit jaar advies gestuurd, die is nooit ‘ontvangen’. Nog een keer sturen.
- Skeelerbaan: geen verdere aanvulling.
- Atletiekbaan: gesprek volgt later.
- Lokaal sportakkoord: volgende week weer overleg kernteam. Er is een rekening geopend onder de
Sportraad voor de gelden van het Sportakkoord. Geld is nog niet binnen bij de gemeente. Marcel heeft
contact gehad met VSG hierover. Marcel geeft aan dat het wel een hele tour is om geld bij de
Sportraad te krijgen, Marcel stelt voor om het geld van het sportakkoord bij de gemeente te laten
staan. Vanuit de Sportraad en het Sportakkoord is er de voorkeur om dit toch via de Sportraad te laten
lopen. ACTIE: Marcel en Judith houden hierover contact.
11. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen nieuws te melden, wacht op ‘heisessies’ Sportraad om een plan te maken voor communicatie.
12. Rondvraag
- Jan: kunnen we misschien eens op een sportaccommodatie vergaderen? Om daar als Sportraad meer
bekendheid te krijgen. ACTIE: in vergaderschema 2021 opnemen. Astrid heeft in elk geval de sleutel
van SV de Vecht, dus daar kunnen we een keer terecht.
- Gerard: beheerplan (vastgoednota) geeft geen aanleiding om op te reageren richting college.
Aangegeven aan Inge.
13. Sluiting
John sluit om 21.50 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op 10 december 2020 in Breukelen.
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 29-10-2020:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

91

29-10-20

Gerard

10-12-20

90

29-10-20

Marcel en Judith

10-12-20

89

29-10-20

Marcel

10-12-20

88

29-10-20

Marcel

15-11-20

87

29-10-20

Diana

15-11-20

85

10-09-20

John

10-12-20

83
82

10-09-20
10-09-20

Gerard
Marcel

10-12-20
10-12-20

79

09-07-20

Judith

December
’20

71
20

11-06-20
12-09-19

Vergaderschema 2021 maken en locaties afwisselen
met sportaccommodaties
Overboeking budget Sportakkoord naar aparte
rekening Sportraad afstemming
Vaker met gebruikers sporthallen/zalen om tafel
zitten bespreken met Sophie
Brief omtrent ventilatie sporthal Vreeland naar
Sportraad sturen
Opmerkingen op terugkoppeling lint Zuilense Vecht
aan Gerard sturen.
Contact opnemen met de atletiekvereniging en
skeelerbaan om overeenkomsten in aanpak te
bespreken
Vragen naar status MJOP aan Inge
Hanneke Heukers vragen de (contact)gegevens van
de sportverenigingen te controleren.
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Wat willen we als Sportraad met Inklusie?
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. In december op
agenda.
Marcel vraagt stavaza na.
Een bestuurslid/kartrekker wordt gezocht.

Randy
Marcel

10-12-20
2020

12-12-19
12-03-20
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