Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 30 maart 2017
locatie Boom en Bosch te Breukelen
Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), John Heun, Sander Treur, Thea Timmerman,
Zwanie van der Neut, Olaf Horsman
Afwezig: Vincent Stapper, Piet Verlaan, Warner van Vossen (Wethouder Sport)
Notulist: Susan Kersten
1. Opening en mededelingen:
2. Vaststellen agenda:
Punt 5, herontwikkeling Daalse Weide wordt na agendapunt 2 behandeld.
5. Herontwikkeling Daalse Weide, Wieke van Mourik:
Mevrouw Wieke van Mourik is projectleider bij de gemeente de Stichtse Vecht t.b.v. het project
Herontwikkeling Daalse Weide. Het project is in het algemeen ter verbetering van het Sportpark voor
zowel de gemeente Utrecht als Stichtse Vecht (Maarsen).
Wieke van Mourik voert het bestuurlijke deel uit namens de gemeente De Stichtse Vecht. Er is ook een
bestuurlijke taak vanuit de gemeente Utrecht. Beiden hebben hun eigen takenpakket.
De wens is om hier ook een sportplek voor anders georganiseerde sporten zoals hardlopen te realiseren.
Goedkeuring van de Provincie Utrecht is verkregen. Het project liep buiten de rode contouren.
Voorwaarde voor goedkeuring door de provincie is dat de gemeente Stichtse Vecht en gemeente
Utrecht grensoverschrijdend en projectmatig samenwerken en daarbij een projectorganisatie oprichten.
Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is het streven instemming voor de plannen te
hebben van de huidige gemeente.
Op 10 april as. is er een startbijeenkomst voor de omgeving waarbij bewoners, de sportverenigingen en
raadsleden van de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht aanwezig zullen zijn. Bewoners zijn bang voor
parkeerproblemen.
Na de zomer van 2017 volgt er nog een bijeenkomst waarbij de plannen op verzoek van de
inspraakbevoegden bijgesteld zullen zijn en het financieel plaatje ook rond is.
Na het gereedkomen van de visie kan gestart worden met de aanpassingen van de sportvelden.
Voor de woningbouw is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de gefaseerde uitvoering van
de werkzaamheden zal er gewoon door gesport kunnen worden.
Regelmatig wordt de visie getoetst. Kunstgras is nodig om deze velden optimaal te benutten, de andere
velden worden gebruikt voor de woningbouw.
Verenigingen laten zich bijstaan door kundige belangenbehartigers om de beheerstechnische
samenwerking in goede banen te leiden.
Wieke houdt de Sportraad op de hoogte. De Sportraad vindt dat er goed nagedacht is over het initiatief,
de openheid in verbinding en in de breedte denken. De Sportraad houdt dit punt op de agenda en wil
naar de achterban toe actueel zijn. Het vraagstuk over hoe de verenigingen omgaan met de verdeling
van de opbrengsten van de velden blijft nog open staan. Ook zullen bij succes van het project
verenigingen willen aansluiten die nog niet eerder in beeld waren.
4. Ingekomen stukken en uitgaande post:
20170208 Dorpsvisie Nigtevecht : niet sport gerelateerd.
20170213 aangepast voorstel participatie sociaal domein: zie agenda punt 8.
20170213 Voorstel participatie in het sociaal domein v2 ; betreft de visie.
20170224 uitnodiging buurthuis van de toekomst: wordt bezocht door John en Olaf
20170317 6 1 memo Sport en duurzaamheid: agendapunt 7.
20170317 collegevoorstel start project Zuilense Vecht: 10 april, Elinkwijk, John en Dick gaan.
20170317 concept collegevoorstel FC Breukelen: zie agendapunt 6.
20170320 Menu Veilig sportklimaat: van Marieke met foto en stukje.
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20170320 Sfeerimpressie bijeenkomst 9 maart
20170320 VSK presentatie Jens van de Kerk
20170326 Presentatie VTON Gemeente Stichtse Vecht: VTON heeft zich gemeld bij 1 van de
sportraadleden. Het gaat om een voetbal trainer app ontwikkeld met een doorlopende leerlijn voor de
jeugd van 5 tot 19 jaar.
VTON wil dit inbrengen bij de sportraad om te kijken of de gemeente de amateurverenigingen kunnen
steunen met deze trainers en spelers app. In de volgende vergadering van 18 mei wordt dit opnieuw
besproken.
6. Kunstgrasveld FC Breukelen:
Instemming van de Sportraad wordt gevraagd. De kosten vallen hoger uit door de locatie en het
vermijden van gebruik van de rubber korrels. De prijs is gebaseerd op de definitieve uitvraag van de
uitbesteding. Als de garantstelling genoemd bij punt 2 van de kanttekeningen op pag. 3 akkoord is voor
de gemeente stemt de Sportraad in met het voorstel. Vincent stuurt het definitief advies.
7. Richtlijnen subsidieverstrekking Sport en Duurzaamheid:
De Sportraad wordt gevraagd aanpassingen op dit stuk aan Wethouder Warner van Vossen door te
geven. Er kunnen maximaal 3 aanvragen gehonoreerd worden. De uitgaven gaan van het budget
Buitensport af. Met hulp van criteria worden de gelden verdeeld. Als de subsidiepot van de gemeente
leeg is kan een verstrekking voor het jaar daarop gebudgetteerd worden.
8. Voorstel Participatie Sociaal Domein
Een complex verhaal waarbij één brede adviesraad en de Sportraad samen tot één advies komen.
De Sportraad stemt in met het document. Het gaat over een paar weken naar het College volgens Olaf.
9. Jaarverslag 2016:
Het financieel verslag en het stuk over de buitensport wordt nogmaals beoordeeld.
10. Sportcafé/ Thema avond:
Olaf informeert bij zijn achterban naar een handige datum rond november 2017.
Verenigingen worden vooraf in de gelegenheid gesteld om vragen in te dienen.
11. Communicatie/ website/nieuwsbrief:
De website is prima. In de toekomst een nieuwe groepsfoto laten plaatsen.
12. Actiepuntenlijst:
Nieuwe leden voor de Sportraad worden gezocht. Het is de bedoeling dat er een definitieve selectie
gaat plaatsvinden vóór de zomervakantie 2017.
13. Rondvraag:
Zwanie moet zich nog voorstellen op de website van de Sportraad.
Er zijn voldoende financiële middelen voor een Ipad voor het secretariaat.
Een deel van de financiën kan gebruikt worden voor de sportverenigingen bij het aanmelden van een
leuke actie. De leden bedenken een leuk voorstel om een sportieve actie te bedenken naar de
verenigingen toe.
Dick zet het financieel om en stuurt deze naar Piet.
Sander stuurt een notitie naar de gemeente over de publicatie van de Unicefloop met steun van de
Sportraad gaat een mail naar het college van B en W.
Zwanie : commissie Buitensport: de begroting cijfers zijn bekend en een datum om deze te bespreken.
Afscheid Hanny en Rowin: Dick gaat de datumprikker voor mei rondsturen.
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Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Datum volgende vergadering donderdag 18 mei 20.00 uur.

De voorzitter,

De secretaris,

Actielijst Sportraad Stichtse Vecht, bijgewerkt n.a.v. de vergadering d.d. 30 maart 2017:
1
2
3

20-12-16
20-12-16
20-12-16

4
5
6
7
8

11-2016
9-2-2017
30-03-2017
30-03-17
30-03-17

3 nieuwe Sportraadleden erbij, 2 aanmeldingen
Info naar verenigingen omtrent kunstgras
Voortgang schoolzwemmen/voorstel naar
wethouder
Voortgang ontwikkeling Sportpark Zuilense Vecht
Nieuwsbrieven website per kwartaal
Positief advies op kunstgrasveld FC Breukelen
Thema avond 2017
Doorsturen fin. Verslag na behandeling naar Piet

Sollicitatie commissie
Wg.buitensport
Vincent
Allen
Allen
Vincent
Allen
Dick

Datum af:
Febr. 2017
Febr. 2017
April 2017
Onbek.
april 2017
april 2017
Nov 2017
April 2017
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