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Verslag vergadering Sportraad Stichtse Vecht donderdag  
23 juni 2022 
 
Aanwezig: John Heun, Gerard Geerdink, Diana Kolfschoten, Randy van Schravendijk, Marcel Scheefhals, Astrid 
Schoenmakers, Karin van Vliet (wethouder), Susan Kersten (notulist) 

Afwezig: Judith van de Vorle 

Agenda 

1. Opening en mededelingen  
Gestart wordt met de wederzijdse voorstelronde van de leden van de Sportraad en Karin als  nieuwe 
wethouder. 

2. Diversen 
- Verwelkoming nieuwe wethouder Werk en Inkomen, Welzijn, Sport, onderwijs en beheer  leefomgeving;  

Karin van Vliet       
- Vaststellen agenda: toevoegen bij Buitensport tijdelijke school (VMBO Broeckland)  
- Notulen vorige vergadering 28 april 2022:  

o Karin krijgt toegang tot Dropbox.  
o Astrid is niet naar het congres in Apeldoorn geweest. 
o Notulen zijn hiermee vastgesteld.  

- Aktielijst 28 april 2022: is behandeld. 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken (zie Dropbox) 
IN: 220428 RIB Harmonisatie: stukken staan op Dropbox. Het mediation traject voor de voetbalverenigingen 
staat op Dropbox.  
IN: 220525.1 Subsidieregeling/herwaardering sportobjecten: houdt verband met de WOZ. De WOZ waarden 
zijn te hoog voor de sportverenigingen. Karin meldt dat dit probleem besproken wordt in het college; er wordt 
rekening mee gehouden naar alle verenigingen toe. Een definitieve uitspraak is nog niet bekend.  
IN: 220525.2 rapport herwaardering sportaccommodaties: zie ook Subsidieregeling.  

4. Werkgroep Binnensport 
- Onderzoek gebruik binnensportaccommodaties i.r.t. regiefunctie gemeente; loopt, scholen zijn benaderd. 

Vanaf 1 januari 2023 zijn twee klokuren lichamelijke opvoeding verplicht per week. Marcel onderzoekt of 
de scholen hieraan kunnen voldoen en heeft nog niet van alle scholen uitsluitsel. Welke vakleerkracht de 
school kiest heeft de gemeente geen zeggenschap over. Buurtsportcoaches zijn ook aanwezig op scholen. 
In maart/april 2023 wordt geëvalueerd met de buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches brengen minder 
kosten met zich mee dan vakleerkrachten. Buurtsportcoaches worden voor een derde door de gemeente 
gefinancierd. Elke gemeente vult de 40 procent regeling anders in. Er zijn ook gemeenten die het geheel bij 
welzijn neerleggen. Binnen de gemeente SV is het geheel in handen van de gemeente. De vraag aan school 
is kunnen zij zelf de buurtsportcoach betalen? Gemeente gaat zorgvuldig om met beleid en inzet van 
buurtsportcoaches. Een school kan ook een leerkracht met bevoegdheid aanstellen voor de sportlessen. 
Verschil hierbij zijn mensen van de ALO en Cios. Een school kan de vakleerkracht ondersteunen met 
leerkrachten die bevoegd zijn. Per buurtsportcoach is een werkplan. Sofie van Opdorp onderhoudt als 
coördinator de contacten met de buurtsportcoaches. 
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- Evaluatie overeenkomst exploitatie binnensportaccommodaties: Piet Verlaan, Gerard en John hebben een 
duidelijk standpunt richting de gemeente opgesteld. Verslag van dit gesprek wordt nog gedeeld met de 
andere leden van de Sportraad. De gemeente is met Sportfondsen B.V. zelf ook om de tafel gaan zitten. Dit 
wordt ook meegenomen in de evaluatie. Organisatie Sportfondsen B.V.  wil graag doorgaan met hun 
dienstverlening. Het contract tussen de gemeente SV en  Sportfondsen B.V. loopt 31 december 2023 af. De 
afd. Vastgoed van de gemeente SV doet ook mee met de aanbesteding. Het proces van onderhoud is 
vereenvoudigd. Reparatieverzoeken kunnen rechtstreeks aan de aannemer gericht worden.  
Vier-ogen principe: gemeente werkt samen met andere afdelingen om een brede visie en regie op te 
stellen. John laat zich in deze uit over de zwakheid van de gemeente in de regievoering. Er wordt teveel 
gesteggeld over kleine uitgaven en onderhoud. Wie is waar verantwoordelijk voor.  

- Ontwikkeling sportzaal /gymzaal) Vreeland (massastudie): Marcel vraagt om meer duidelijkheid aan de 
sportraadleden waar het aan schort binnen de gemeente.  De projectleider is breed gestart en om de tafel 
gaan zitten met verschillende partijen zoals sportverenigingen, omwonenden. De massastudie is afgerond 
en wordt ingebracht in het college.     

- Voortgang invoering verhuursysteem en sleutelplan: veel wisselingen van personeel heeft vertragend 
gewerkt op dit project. Een nieuwe medewerker heeft de basis goed op orde. Stap 2 is sleutelplan en 
verhuursysteem via de website. Met een mobiel is d.m.v. een code de deur te openen. Deuren moeten 
nog aangepast worden. De termijn waarop dit project wordt afgerond is nog niet bekend. De benodigde  
tijd voor het klaarzetten van spullen wordt meegerekend in het systeem. De gemeente moet nog bekijken 
hoe het gaat lopen. In Utrecht is de verlichting ook gekoppeld aan de openstelling van de verhuurde 
sportruimtes. Er wordt rekening gehouden met opruimen materialen en douchen.  

- Uitvoering uitbreiding bergruimte Kikkerfort (vleermuizen?) Volgens Marcel zijn er geen vleermuizen. Nu 
brengt de locatie van de gasleiding een probleem met zich mee. Hier wordt aan gewerkt. Termijn van 
afronding is nog niet bekend.  

- Organiseren overleg met binnensportverenigingen (Marcel): volgens de planning volgt deze in september. 

5. Werkgroep Buitensport          
- Overeenkomst Harmonisatie buitensport: Karin meldt dat dit is besproken in de coalitieonderhandelingen. 

Vragen die hierbij gesteld worden zijn: hoe wil men verder met de buitensport. Hoe kun je buitensport 
anders inrichten. Dit naast de financiële vraagstukken. De gemeente wil de verenigingen ook niet laten 
omvallen. De inflatie zou ook gecorrigeerd worden. Verenigingen worden steeds kleiner; de velden 
verhoudingsgewijs duurder. Voor sociale cohesie bij zowel jong als oud is de sport van belang. Daarom is 
ook de benaming gewijzigd in Sport en Bewegen.  

- Voortgang verplaatsen tennispark LTV Breukelen (Marcel): er is hierover nog niet veel te melden. De 
tennisvereniging en FC Breukelen moeten nu zelf in overleg. De projectleider vanuit de gemeente is van dit 
project af gehaald. Tennis gaat zich daarmee verplaatsen naar één van de voetbalvelden. Handbal gaat 
naar binnen en krijgt ook een beach handbalveld. 
Op het tweede handbalveld zou geen beslag gelegd worden. Er moet voor de handbalvereniging een 
praktische oplossing komen mede met materiaal opslag. Er heeft volgens Marcel overleg plaatsgevonden 
met leden van de handbalvereniging. Marcel geeft Diana in week 26 nader bericht na raadpleging van de 
projectleider.  

- Voortgang planprocedure sportpark Zuilense Vecht (Gerard): er is goedkeuring gegeven aan het 
programma van eisen; in het deel van Utrecht komen het MBO Utrecht en OVVO. Gesprek tussen de 
school en OVVO volgt over de bekostiging van de zaal. Een extra hal is de wens om nog andere sporten 
mogelijk te maken. Gerard vult aan dat de invulling van de zaal ook via de elektronische weg kan i.p.v. 
toestellen.  
Een van de uitgangspunten moet worden: geen leegstand van sporthallen en deze zo efficiënt mogelijk 
vullen. Inrichting van het Lint volgt nog. Deze ontwikkelingen zijn ook te volgen via website.  

- Atletiekbaan Maarssenbroek: na intensief overleg met de projectleider wordt het plan binnenkort 
gepresenteerd in de gemeenteraad: vier volleybal- en handbal beachvelden. Laatste ontwikkeling: een 
cricketkooi kan op het terrein van OSM geplaatst worden. Voorwaarde is dat de vereniging zelf ook 
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bijdraagt in het onderhoud. Projectleider René Stokman gaat samen met omwonenden in gesprek over de 
vormgeving van het gebouw. Er ligt een mooi plan volgens Marcel. 

- Voortgang Skeelerbaan (John/Marcel); het plan is schitterend volgens John. Een onderzoek ook voor 
draagvlak in de buurt moet nog worden uitgevoerd. De wethouder van financiën heeft het onderzoek 
toegezegd. In het Henk van der Griftpark wil Gerard graag een beweegroute aanbrengen met gelden 
vanuit het Sportakkoord. Na de zomervakantie wordt de draad opgepakt.  

- Organiseren overleg met buitensportverenigingen (Marcel): eind september volgt dit overleg. Samen met 
de sportraad wil de gemeente de verenigingen de gelegenheid geven om met de gemeente te praten.   

6. Terugkoppeling - Sport en preventie-akkoord (Judith); Judith is niet aanwezig.  

7. Sportmarkt op zondag 4 september 2022 in het Kikkerfort  
Dit is mede een ledenwervingsactie voor de sportraad. De sportraad huurt een kraampje. Sportakkoord heeft 
een eigen kraam. De voorzitter van lokaal Sportakkoord heeft zijn werkzaamheden beëindigd vanwege ziekte. 
De waarnemend voorzitter is als opvolger benoemd.        

8. Communicatie / nieuwsbrief / website (actualiseren); niet behandeld      

9. Back to Basic          
- Werving nieuwe leden: er is breed geadverteerd. Uit Vreeland en Kockengen hebben zich in totaal drie  

mensen kandidaat gesteld. John en Judith houden de selectie gesprekken. Nog één á twee kandidaten 
worden gezocht.  

10. Rondvraag  
- Stand van zaken m.b.t. de verenigingsmonitor: 20 vragenlijsten zijn er ingevuld. 60 nog niet. Hulp wordt 

gevraagd aan de sportraadsleden om de verenigingen na te bellen om de monitor in te vullen zodat de 
gemeente goed inzicht krijgt in wat de behoeften van de verenigingen zijn. De gemeente is tevreden als er 
minimaal 40 monitorformulieren zijn ingevuld. 

- Afscheid: Jan van Sligtenhorst; De wens is om  een etentje in de maand september voor Jan te 
organiseren. John gaat een locatie regelen.  

11. Sluiting 
John sluit de vergadering om 21.20 uur.  
 
Volgende vergaderingen: 22 september, 27 oktober, 15 december om 19.30 uur.    
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Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 23-06-2022:    

        

Nr. Datum Onderwerp Wie Af per 

128 23-06-22 Voortgang organisatie overleg buiten- en 
binnensport verenigingen; definitieve datum eind 
september voor beide takken van sport 

Marcel  15-09-23 

127 23-06-22 Afscheid Jan van Sligtenhorst John 15-09-23 

126 23-06-22 Hulpvraag monitorformulieren gemeente SV Allen  15-09-23 

125 28-04-22 Contact opnemen met skeelerbaan inzake 
voortgang; communicatie vanuit John wordt door 
Gerard in dropbox gezet. Bericht van John is positief 
ontvangen door de Skeelerbaanclub. 

John 23-06-22 

124 28-04-22 Rapport inzake harmonisatie (nieuw voorstel) met 
Sportraad delen 

Marcel 23-06-22 

123 10-03-22 Astrid en Randy uitnodigen voor kascontrole 
commissie; nog niet gebeurd. 

Judith z.s.m. 

122 10-03-22 Jaarverslag: opzet planning maken Judith z.s.m. 

121 10-03-22 Jan Tilmans informeren over onderzoeken 
mogelijkheden leefbaarheidsbudget 

John z.s.m. 

119 10-03-22 Bekijken plaatje dat de Adviesraad SD ooit heeft 
gemaakt met daarin de positie van de Sportraad; 
De kartrekker is door ziekte langdurig uitgeschakeld. 
John en Gerard sturen dhr. L. Smeets een attentie.   

Marcel 15-09-22 

117 20-01-22 Evaluatie overeenkomst exploitatie 
binnensportaccommodaties. Gesprek heeft 
plaatsgevonden. Definitieve uitkomst volgt na 23-06 

Marcel 15-09-22 
 

113 14-12-21 John en Marcel plannen afspraak om bedragen uit 
sportnota en andere stukken door te nemen na 
zomerreces. 

John en Marcel z.s.m. 

79 09-07-20 N.a.v. uitkomsten heisessie plan maken voor wat we 
met de website willen (evt. in samenwerking met 
Sportpunt en Gemeente) 

Judith Najaar ‘22  

 
 


