Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag
24 juni 2021 (online)
Aanwezig: Gerard Geerdink, John Heun, Marcel Scheefhals (beleidsadviseur Sport), Randy van Schravendijk,
Diana Kolfschoten, Hetty Veneklaas, Judith van de Vorle (notulist)
Afwezig: Jan van Sligtenhorst, Astrid Schoenmakers
Agenda
1. Opening en mededelingen
John opent de vergadering. Jan is afwezig i.v.m. ziekte, Judith zorgt voor een bloemetje. John en Gerard
hebben een gesprek gehad met Adviesraad Sociaal Domein. Over diverse zaken gesproken, contact wordt
warm gehouden i.v.m. relatie op verschillende dossiers.
1. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering 29 april 2021/ actielijst
Met enkele kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken
IN 210430 Storingsformulier in sporthallen en gymzalen
IN 210510 Verslag Stakeholders Omgevingsvisie 15 april 2021
IN 210618 Verslag bijeenkomst NOC/NSF en lokale sportraden
UIT 210423 reactie op omgevingsvisie april 2021
UIT 210502 reactie op Concept Sport en beweegnota 2021
UIT 210615 brief aan Fracties Harmonisatie buitensport: Hetty is teleurgesteld over de brief die wij hebben
geschreven; deze is laat ontvangen en niet inhoudelijk afgestemd. Er staat ook onjuiste informatie staat er
ook in t.a.v. de harmonisatieregeling. Deze is volgens Hetty wel degelijk vastgesteld in de raad. Met deze
brief stelt de Sportraad zich achter de voetbalverenigingen, terwijl andere verenigingen eigenlijk al
akkoord waren/zijn met de harmonisatieregeling.
John merkt op dat met het besluit van de harmonisatieregeling gerommeld is.
Hetty licht het belang van harmoniseren toe voor alle verenigingen. Met als voorbeeld DOB in Nigtevecht.
Daar is de aanvullende subsidieregeling beschikbaar gemaakt voor vervanging van de voetbalvelden om de
vereniging toch tegemoet te komen.
John geeft aan dat de brief geschreven is vanuit gedachte dat er nooit een definitief besluit is genomen.
Volgens Hetty is dat niet juist, zie het subsidieprogramma 2020-2024. Daar heeft de Sportraad over
geadviseerd, dus we zouden er van op de hoogte moeten zijn geweest. Het subsidieprogramma is ook
vastgesteld door de raad.
Conclusie: we moeten vertrouwen blijven hebben in elkaar om dit (de harmonisatieregeling) tot een goed
eind te brengen.
4. Werkgroep binnensport
− Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: betrokken collega van de gemeente is uitgevallen
voor langere tijd. Hierdoor vertraging in de invoering van het verhuursysteem. Komende 2 weken zijn
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−
−

er data gepland voor training en instructie. Het streven is 1 september dit jaar geïmplementeerd en in
productie. Het sleutelplan loopt wel vertraging op, maar nog niet duidelijk hoeveel.
Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort: staat op punt van uitvoering, maar aannemers hebben
nog geen tijd op korte termijn. Wordt vervolgd, maar moet wel dit jaar uitgevoerd worden i.v.m.
budget.
ACTIE: WG Binnensport komt in september weer bij elkaar.

5. Werkgroep buitensport
− Harmonisatie buitensport: er komt geen nieuw plan voor de voetbal nu. Andere verenigingen vallen
wel onder de harmonisatieregeling. Gevolg is wel dat er dus ongelijkheid blijft tussen de verschillende
sporten. De gemeente past de regeling toe waar het kan. Het plan voor de atletiekvereniging in
Maarssen kan ook niet uitgevoerd worden zoals gewenst.
− Commissie sociaal domein d.d. 15 juni 2021 (John): advies van John om eens de vergadering bij te
wonen.
− Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): er zijn ondertussen een aantal locaties
onderzocht. Verder geen voortgang te melden deze keer helaas.
− Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): Programma van Eisen is in de commissie
geweest en gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Er kan nu een projectontwikkelaar gezocht
worden voor de woningen, maar eerst gaat het sportpark op de schop. Utrecht is al bezig op de
velden. OVVO wil uitbreiden (berging) en heeft verzocht om verder uit te breiden zodat er een halve of
hele zaal toegevoegd kan worden. Marcel heeft gevraagd aan de projectleider van ZV of dit mogelijk is,
ook bestemmings-technisch. Marcel is in overleg met OVVO om de hal goed te exploiteren. Dit biedt
ook mogelijkheden om er een toegankelijk toilet beschikbaar te maken. Het is overigens geen
gemeentelijke hal.
− Atletiekbaan Maarssenbroek (aanleg beachvolleyvelden): Marcel heeft gesproken met de voorzitter.
Zijn met business case bezig. Zij staan achter de harmonisatieregeling. Helaas kan er op dit moment
nog niks toegezegd worden. John vraagt zich af hoe het komt dat de atletiekvereniging nu wel achter
de regeling staat. Marcel geeft aan dat ze met de vereniging in gesprek zijn gegaan en de opties
hebben besproken. Daarop reageerde de atletiekvereniging positief. De toekomst is (in het algemeen)
om te ontwikkelen naar multifunctionele sportparken. Daar liggen de kansen. Ze willen graag een
kunststof 300 meter baan. Daar is aanvullende subsidie voor beschikbaar gesteld.
− Skeelerbaan afwijzing verzoek om subsidie Lokaal Sportakkoord (Gerard/John): is medegedeeld.
− ACTIE: WG Buitensport komt in september weer bij elkaar.
6. Sportnota 2021-2025
Voortgang B&W voorstel: nagenoeg klaar. Onze inbreng is meegenomen, met dank aan Randy en Astrid.
ACTIE: (Marcel) we krijgen nog reactie op onze vragen en opmerkingen. Harmonisatie is ook een
onderdeel van deze nota, maar doordat er geen besluit genomen is, blijft ook deze sportnota hangen in
besluitvorming. Zo hebben ook andere sporten daar last van. Hetty en Stephan gaat het erover hebben om
dit vlot te trekken.
7. Omgevingsvisie Stichtse Vecht
− Ter visielegging tot 15 juli (Gerard): wij willen graag sport zien als thema in de omgevingsvisie. Hetty
neemt dat mee. Tip van Marcel: ook bewegen er aan toevoegen.
8. Sportakkoord/ Preventie akkoord
Veel gesproken over integratie sportakkoord en preventie akkoord. Wordt ook een gezamenlijk kernteam,
dit wordt volgende week besproken in het kernteam. Communicatie vanuit Sportpunt voor beide
akkoorden.
Diana merkt nog op dat activiteiten in de zomervakantie in alle andere kernen is geregeld, in Breukelen
stokt het helaas. Hetty geeft aan dat dit via jongerenwerkers/ jeugdpunt zou moeten lopen. Marcel heeft
contact gehad hierover met een buurtsportcoach uit Breukelen, krijgt hij nog terugkoppeling over. Morgen
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is er nog een gesprek met Hetty, Marcel, Hans van den Boogaard en Judith over het Sportakkoord en rol
buurtsportcoaches.
9. Sportgala 2022
Niks over te melden, John gaat informeren bij Ed Kamans.
10. Communicatie / website / nieuwsbrief
Geen nieuws, wacht op position papier Back to Basic.
11. Back to Basic
John heeft Hans gesproken, waarschijnlijk kunnen/mogen we in september weer fysiek bij elkaar komen
vanuit de gemeente. Dan pakken we het op. Of in augustus tijdens sportraad vergadering. Maar dan niet
op gemeentelijke locatie, evt. bij ‘t Kikkerfort. ACTIE: John en/of Gerard op basis van agenda 5 augustus
Hans uitnodigen.
ACTIE: werven nieuwe leden nu gaan oppakken. Judith plant wat in met Astrid en Gerard.
12. Rondvraag
− Hetty heeft contact gehad met hockeyvereniging Loenen, heeft contact met tennisclub Loenen gehad
om samen padelbanen te realiseren. Heeft gemeente gevraagd om medewerking en is toegezegd. Wat
precies verwacht wordt is nog niet bekend. Zij komen met een plan vanuit nieuwe stichting.
− Randy: wie gaat er over invulling van activiteiten? Belangrijk om bezettingsgraden verhogen, Randy
heeft daar ideeën over. Buitensport kan dit zelf oppakken. Vanuit gemeente is er ook een
verenigingsondersteuner, die meer breder ingezet moet gaan worden. Buitensport veelal
ondersteuning van de bonden. Gemeente is ondersteunend. Advies is om een afspraak met Sofie van
Opdorp te maken.
− Gerard: morgen gesprek over beweegroutes met Macy (buurtsportcoach), parcours verkennen,
vandaar uit verder ontwikkelen. Leidt tot aanvraag voor sportakkoord. In Maarssenbroek tussen
Willem van Hoornhof en Bisonspoor.
13. Sluiting
John sluit de vergadering om 21.20 uur.
Volgende vergadering is op 5 september (in principe fysiek, mogelijk Kikkerfort).
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 24-06-2021:
Datum

Onderwerp

Wie

Af per

114

24-06-21

John en Gerard

23-07-21

113

24-06-21

Marcel

23-07-21

112
111

24-06-21
24-06-21

Marcel
John

23-07-21
Sept. ‘21

110

24-06-21

Gerard

Sept. ‘21

109

29-04-21

Marcel

01-09-21

108

29-04-21

Marcel

24-06-21

102

11-03-21

John

05-07-21

100

11-03-21

Marcel

16-09-21

96
93

21-01-21
10-12-20

Gerard, Astrid, Judith
Gerard

01-08-21
September

79

09-07-20

Judith

Sept. ‘21

20

12-09-19

Sessie plannen voor vervolg Back to Basic- evt. 5 aug
– volgt vandaag op agenda
Reserveren Boom&Bosch of Kikkerfort voor 5 aug vervallen
Reactie op vragen en opmerkingen op sportnota
WG Buitensport in september weer bij elkaar – is
gepland
WG Binnensport in september weer bij elkaar –
wordt oktober
Reservering Boom&Bosch voor 16 september geregeld
Uitzoeken routing voor advies aanvragen
(betrof omgevingsvisie, Marcel heeft vraag bij
collega uitgezet, nog geen antwoord) komt hij
morgen op terug. Kan eraf!!!
Contact opnemen met politieke partijen SV met als
doel ze sport als thema in hun
verkiezingsprogramma op te laten nemen – is
gebeurd
Terugkoppeling voorstel verhuizing tennisclub en
school zodat de Sportraad tijdig advies kan
uitbrengen
Werving nieuwe leden: oppakken LOOPT
Jan Tilmans eens uitnodigen om te vertellen over de
skeelerbaan- zodra we weer fysiek kunnen
vergaderen MAG ERAF
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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