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1. Opening en vaststelling agenda 
De heer De Hoog opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Er zijn afmeldingen 
ontvangen van de heren Keizer, Van der Quast en Zandijk en van mevrouw De Vroome. Ook het 
beoogde kandidaat-lid was niet in de gelegenheid om te komen. Er zijn geen toe te voegen 
agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• Voortgang Jan Janssenhal 
Er is een Nota van uitgangspunten opgesteld op basis van informatie vanuit diverse vakdisciplines, 
gebruikers en omwonenden. In de Nota van uitgangspunten zijn ambities geformuleerd rondom 
verschillende thema’s. Volgens het thema Functie en programma, komt er in het hart van Nootdorp 
een intensief programma van sport, onderwijs, kinderopvang en wonen voor starters en ouderen. 
Concreet betekent dit dat de nieuwe Jan Janssenhal en het IKC (Integraal Kindcentrum), inclusief 
wonen, op de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer worden 
gecombineerd. Op deze manier kunnen de huidige school en sporthal tijdens de nieuwbouw in 
bedrijf blijven en zijn tijdelijke maatregelen niet nodig. De Nota van uitgangspunten wordt in 
november door de raad besproken en is een eerste stap om te komen tot een Gebiedsvisie. In de 
Gebiedsvisie gaat het om verfijning van de uitgangspunten. Na vaststelling van de Gebiedsvisie in het 
voorjaar van 2020 volgt de bestemmingsplanprocedure. De planning gaat uit van realisatie medio 
2021. 

• Voortgang inzet Team4Talent 
De inzet van T4T is eerder dit jaar geëvalueerd. De insteek van alle partijen is om door te gaan. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw projectplan voor 2020-2021. Op basis van dit plan moet 
het college voor het einde van het jaar besluiten om de inzet van Team4Talent te continueren. De 
heer Bucx vraag of dit projectplan ook naar het Sportplatform wordt gestuurd voor advies? 
De heer Van der Sluis geeft aan dat dit het geval is. Mogelijk dat (in verband met de planning) om 
tussentijdse reactie via mail wordt gevraagd. Actie: S. v/d Sluis. 

• Terugkoppeling gesprek met dhr. R. Komduur over Lokaal Sportakkoord 
De heer De Hoog meldt dat tijdens dit gesprek een beeld is gevormd van de lokale sportsituatie. De 
opgehaalde informatie is verwerkt in het concept Lokaal Sportakkoord dat voor ligt (agendapunt 5). 
 
3. Verslag van de bijeenkomst van 10 juli 2019 
Redactioneel: geen.  
Naar aanleiding van: geen. 
Actiepunten: 190710-01 - Handhaven.  
Het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Lokaal Sportakkoord 
De heer Van der Sluis licht toe dat sportformateur René Komduur van Synarchis de afgelopen 
maanden met verschillende stakeholders uit de sectoren sport, onderwijs, zorg en jeugd heeft 
gesproken. Vertrekpunt voor deze gesprekken was de Nota sport en bewegen 2017-2020. Deze 
inventarisatie heeft geleid tot het concept Lokaal Sportakkoord. Dit concept wordt woensdag 9 
oktober voorgelegd aan de organisaties om tot concrete uitvoeringsprojecten en activiteiten te 
komen voor 2020 en 2021. De heer De Hoog pleit voor aandacht voor kinderen met gedragsproble-
matiek. Een onderwerp waar sportorganisaties in toenemende mate mee te maken hebben. De heer 
Zandijk heeft een schriftelijke reactie op het concept naar de heer Komduur gestuurd. De heren Bucx 
en Van der Kraan merken op dat de Nootdorpse inbreng ontbreekt bij het Lokaal Sportakkoord. De 
heer Van der Sluis beaamt dat. Er is nadrukkelijk niet voor een gemeente brede aanpak gekozen. 
Vooraf zijn verschillende stakeholders geselecteerd uit de sectoren onderwijs, jeugd, sport en zorg. 
Verdeeld over de drie kernen. De organisaties uit Nootdorp (DEO volleybal en de Nootdorpse 
tennisclub) zijn helaas niet ingegaan op de uitnodiging om in gesprek te gaan met de sportformateur. 
Mevrouw Snel probeert, wanneer haar agenda dat toelaat, om namens het Sportplatform aanwezig 
te zijn op 9 oktober. De planning is erop gericht dat het Lokaal Sportakkoord uiterlijk 8 november bij 
de Vereniging Sport en Gemeenten kan worden ingediend, zodat bij de decembercirculaire bekend is 
of Pijnacker-Nootdorp aanspraak kan maken op het uitvoeringsbudget van € 30.000 per jaar (2020 en 
2021). 
 
5. Projectplan ‘Iedereen in beweging 2020-2022’ 
De heer Van der Sluis geeft aan dat hij kort voor de vergadering tot de ontdekking is gekomen dat het 
huidige projectplan voor de periode 2017-2019 is verzonden. Het nieuwe plan (voor de periode 
2020-2022) is inmiddels gedeeld. Alle leden wordt gevraagd om de komende dagen via mail een 
reactie op het plan te sturen. Actie: allen. De heer Van der Sluis wijst de leden op de in het plan 
geformuleerde doelen. De bij het plan betrokken partijen (werkgevers en beweegcoaches) hebben 
behoefte aan scherp geformuleerde en meetbare doelen. Door middel van de methode ‘Tellen & 
Vertellen’ willen de partijen meten of de doelen na afloop van de projectperiode zijn behaald. Naar 
verwachting neemt het college in de eerste helft van november een besluit over het projectplan 
‘Iedereen in beweging 2020-2022’.  
 
6. Uitbreiding en samenstelling sportplatform 
De heer Van der Sluis meldt dat er geen vooruitgang is geboekt. 
 
7. Inventariseren agendapunten volgende bijeenkomst 

• Voortgang uitvoeringsprogramma nota sport en bewegen 2017-2020 

• Lokaal Sportakkoord 

• Vergaderdata 2020 
 
8. Rondvraag 
Geen. 
 
9. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
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Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

190710-01 Benaderen kandidaat-lid Sportplatform voor informatief 
gesprek 

S. v/d Sluis 20-11-2019 

191007-01 Voor advies rondsturen van het projectplan Team4Talent 
2020-2021 

S. v/d Sluis 20-11-2019 

191007-02 Lezen projectplan ‘Iedereen in beweging 2020-2022’ en 
reactie via mail 

Allen 11-10-2019 

 
 
 
Vergaderdata 

- Woensdag 20 november 
 


