Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
11 maart 2021 (online)
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Diana Kolfschoten, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Astrid
Schoenmakers, Jan van Sligtenhorst, Randy van Schravendijk, Judith van de Vorle (notulist), Sander Heuvelman
(gemeente SV)
Afwezig: Agenda
1. Opening en mededelingen
Jaarverslag: is definitief maar er is geen kascommissie geweest. Dit doen we nu achteraf.
Vanmorgen gesproken met Marieke de Bruin over skeelerbaan. Komt straks aan de orde.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 21 januari 2021/ actielijst
Met enkele kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
Vka= voor kennisgeving aangenomen, hoeft niet besproken te worden.
IN: 210120 Hulpvraag bij tekort aan zaalhuur HV Nijenrodes
IN: 210128 2e voortgangsnotitie Skeelerbaan Breukelen
IN: 210216 Contactgegevens sportaanbieders 2021 (vka)
IN: 210305 Brief aan College en Raad Skeelercentrum
UIT: geen
5. Werkgroep binnensport
- MJOP en uitvoeringsplan onderhoud sportaccommodaties (informatie door team Vastgoed gemeente):
Sander Heuvelman (gemeente) licht toe. Taak is achterstallig onderhoud weg te werken. Gerard geeft aan
dat wij als Sportraad graag een vinger aan de pols houden, namens verenigingen, op achterstallig
onderhoud. Er is een nieuwsbrief verstuurd door de gemeente naar de beheerders of gebruikers met
updates. Sportraad heeft deze niet ontvangen; ACTIE: Sander zendt ons deze na. Alle zalen hebben COVID19 onderzoek gehad, in principe voldoen ze allemaal. In Vreeland is 35K beschikbaar voor de airco in het
Dorpshuis, niet de gymzaal. ACTIE: Verzoek om verslag van wat er nu gedaan is en nog gedaan moet
worden. Wij willen weten: wat gaat er wanneer en waar gebeuren? Zonder bedragen. Wij willen vinger
aan de pols houden over voortgang. Werken aan vertrouwen van sportraad en gebruikers in gemeente.
Sander denkt na over hier wat in te betekenen met een overzicht. Diana benadrukt het belang van een
telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van complicaties (bv. doel komt niet naar beneden). Het
is de bedoeling dat dat geregeld wordt.
- Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: stamgegevens zijn aangeleverd, in april volgt training
voor gebruikers van gemeente, na de zomervakantie als het goed is live. Na de zomervakantie kunnen de
deuren van de gymzalen die onder de gemeente vallen, met code opengemaakt worden. Er is wel
geconstateerd dat tijdens corona ongeoorloofd mensen in sporthallen aanwezig waren (met illegale
sleutel). Is zaak voor de gemeente.
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Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: kans is nog groter geworden dat dit gaat lukken. Marcel zit er
bovenop. Graag elke vergadering een update.

6. Werkgroep buitensport
- Harmonisatie buitensport: gesproken met alle verenigingen, over berekening die is voorgelegd.
Verenigingen hebben daarop kunnen reageren. Wordt nu advies geschreven richting gemeente. Wordt
besproken met wethouder. Gerard vraagt om procesafspraken, zodat we nauw betrokken blijven in de
verschillende processtappen. ACTIE: Marcel koppelt resultaat van gesprek maandag aan ons terug.
- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen: Hetty is geen portefeuillehouder meer op dit dossier,
omdat Hetty bij de school woont. Beide dossiers zijn overgedragen aan Frank van Liempt.
Er is een jaar of 3 geleden gewacht op een (positieve) reactie van de tennisclub maar die kwam niet.
Projectleider van gemeente is ook uitgevallen afgelopen maanden i.v.m. ziekte. Hetty heeft ook onderwijs
in haar portefeuille. Er kwam een vraag van de school voor een nieuwe/ vernieuwde school, daarop zijn er
8 locaties onderzocht op haalbaarheid. Verkenning via een makelaar, want de gemeente heeft geen eigen
grond. Behalve waar de school nu staat en bij het voetbalveld. Er bleven er 2 locaties over: huidige locatie
plus bij de voetbalvelden. Op beide locaties kan nieuwbouw plaatsvinden. Het is wenselijk dat er een
nieuw sportpark en een nieuwe school komt. Nieuwbouw van de school kost 2 jaar, in die periode is dan
ook tijdelijke locatie voor de school nodig. Dit kost ca. 2 miljoen. Het gaat om belangenafweging,
scenario’s moeten uitgewerkt worden. Toen tennis een paar maanden geleden op de lijn kwam bij de
gemeente voor verhuisplannen speelde het onderzoek naar nieuwe locatie voor de school ook. De wens
om de school bij de voetbalvelden te bouwen heeft mede te maken met Stinzenhal, die gebruikt wordt als
gymzaal. Op een andere locatie moeten anders ook gymzalen erbij gebouwd worden, wat ook geld kost.
De tennisvereniging moet naar draagkracht bijbetalen, met de 1/3 - 2/3 regeling.
- Er komt collegevoorstel van Frank van Liempt, waarin de verschillende scenario’s worden afgewogen. Rob
Gertsen trekt het project binnen de gemeente, die zou de planning moeten weten, al is het op hoofdlijnen.
Gerard geeft aan dat we graag advies uitbrengen op dit onderwerp. Dus graag tijdig stukken inzien: ACTIE:
via Marcel laten lopen.
- Bericht in de VAR over aantal leerlingen Broeckland college wordt gerectificeerd van 6.000 naar 600
leerlingen.
- Reactie op inspraak PvE sportpark Zuilense Vecht: wij hebben geen reactie meer gehad vanuit de
gemeente. ACTIE: Marcel zoekt uit waar reactie is gebleven.
- Atletiekbaan Maarssenbroek: geen nieuws. Hetty spreekt hun ook binnenkort, evenals Skeelerbaan.
- Voortgang skeelerbaan Breukelen: vandaag gesprek gehad met Marieke. Initiatiefnemers teleurgesteld in
gemeente. Komt vaker voor, in meerdere onderwerpen. ACTIE: John stuurt nog iets door. Omgevingswet
speelt de voortgang ook parten.
- TIP: voor verkiezingen volgend jaar: met alle partijen contact opnemen om sport in hun programma op te
nemen. ACTIE: dit oppakken.
7. Sportnota 2021-2024
De naam hiervan wordt: 2021-2025 Sportnota Stichtse Vecht meer in beweging. Concept is in afrondende fase.
Na PO komen de adviesraden om de hoek kijken. In april advies uitbrengen (door ons). ACTIE: Na 29 maart
ontvangen we stukken van Marcel. 9 mei weer terug in PO. Dan naar college, in juli in de raad is het doel, om
vast te stellen. Dan wordt uitvoeringsprogramma geschreven, Q3 of 4 gereed. ACTIE: binnen sportraad
verdelen, wie gaat die doen.
8. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Budget 2021 wordt verdubbeld en budget 2020 staat ook nog.
Snel zorgen voor veel initiatieven. Marcel wil zorgen voor overzicht.
Overlap tussen sportakkoord en preventie akkoord. Kijken hoe we dat kunnen invullen, het zijn aparte
budgetten (beide 40K budget per jaar). Hans Arends is formateur voor preventie akkoord. Het heeft even stil
gestaan i.v.m. corona, maar we gaan het nu weer oppakken.
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9. Sportgala 2022
Jan heeft verschillende keren contact gezocht met Ed maar geen reactie. John geeft telefoonnummer van Ed
aan Jan door.
10. Communicatie / website / nieuwsbrief
- Jaarverslag: gereed, leerpuntje voor volgend jaar is betere planning ivm tijd voor review. Tip van John: laat
je stukje eerst lezen voor een ander lid, voordat je het instuurt naar Judith.
- Jaarverslag: moet voor 1 april aan de raad aangeboden worden. ACTIE: Judith (verstuurd aan Marcel 2903)
- Kascommissie: Astrid en Randy. Judith nodigt hen uit voor online vergaderen (gepland 7 april).
11. Back to Basic
- Position paper WHY Sportraad SV: heeft John on hold gezet, tot we weer fysiek bij elkaar mogen komen.
- Werven nieuwe leden: nog niet opgepakt. Werven ook n.a.v. nieuwe visie. Als je een kandidaat voor ogen
hebt, laat het even weten alvorens te benaderen. Het moet een afspiegeling zijn van de vereniging. Min. 4
leden die gelieerd zijn aan een vereniging.
12. Rondvraag
Geen vragen.
Opmerking Gerard: voorbereidingskrediet voor nieuwbouw Vreeland. De kosten komen nu volledig uit het
budget voor sport van de gemeente. Dit zou eigenlijk verdeeld moeten worden onder de partijen: dorpshuis
en gymzaal, dus 50-50. Dit kan helaas niet meer gewijzigd worden. Vincent Stapper is inmiddels onderdeel van
de projectgroep (dus sport is vertegenwoordigd).
13. Sluiting
John sluit de vergadering om 21.15 uur.
Volgende vergadering is op 29 april 2021 (waarschijnlijk weer online).
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 11-03-2021:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

103

11-03-21

n.t.b.

April 21

102

11-03-21

John?

Dec. 21

101

11-03-21

Marcel

z.s.m.

100

11-03-21

Marcel

29-04-21

99

11-03-21

Marcel

z.s.m.

98

11-03-21

Sander

z.s.m.

97

11-03-21

Sander

z.s.m.

96
94
93

21-01-21
21-01-21
10-12-20

Gerard, Astrid, Judith
John
Gerard

01-08-21
11-03-21
n.t.b.

79

09-07-20

Judith

Maart ‘21

20

12-09-19

Sportnota na behandeling in PO delen met
Sportraad teneinde advies uit te brengen
Contact opnemen met politieke partijen SV met als
doel ze sport als thema in hun
verkiezingsprogramma op te laten nemen
Uitzoeken reactie op reactie van sportraad op PvE
Zuilense Vecht
Terugkoppeling voorstel verhuizing tennisclub en
school zodat de Sportraad tijdig advies kan
uitbrengen
Terugkoppeling over gesprek gemeenteraad over
harmonisatie op 15-3
Overzicht MJOP zonder bedragen maar wel
termijnen (wat, wanneer)
Nazenden nieuwsbrief naar beheerders/gebruikers
sporthallen
Werving nieuwe leden: oppakken
Artikel VAR naar Marcel sturen
Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan- zodra we weer fysiek kunnen
vergaderen
N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we
met de website willen (evt. in samenwerking met
Sportpunt en Gemeente)
Skeelerbaan: initiatiefgroep maakt business case.
Afstemming met bestemmingsplan. Blijven volgen.

Marcel

2021
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