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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog heet iedereen welkom en noemt de afwezigen. De voorzitter merkt op dat het de 
laatste bijeenkomst is voor de zomerperiode en spreekt de wens uit dat de corona crisis snel tot het 
verleden behoort. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• S.v.z. corona sport. De heer Van der Sluis geeft aan dat de raad aan het college heeft gevraagd 
om (op korte termijn) inzicht te geven in de effecten van de corona crisis. De heer Van der Sluis 
heeft daarop een uitvraag gedaan bij circa 30 sportorganisaties (verenigingen en commerciële 
aanbieders). De uitvraag betrof uitsluitend de effecten van de corona crisis op het ledenbestand. 
Ruim twintig organisaties hebben gereageerd. Over het algemeen heeft de corona crisis weinig 
tot geen (max 5% a 10% verlies) effect gehad op het aantal leden. Twaalf organisaties gaven aan 
geen enkel ledenverlies te hebben. Twee verenigingen zien wel een hoger aantal opzeggingen 
dan gebruikelijk. Eén vereniging daarentegen kent een stijging van het aantal leden (+100).  

• S.v.z. Jan Janssenhal. De gemeenteraad heeft eind juni besloten dat de nieuwe Jan Janssenhal 
op de huidige locatie komt. Dat betekent dat er gedurende de periode van sloop en nieuwbouw 
een tijdelijke voorziening nodig is. Vermoedelijk komt deze achter de (oude) brandweerkazerne. 
De gemeente is in gesprek met de gebruikers van de Jan Janssenhal (sport en 
bewegingsonderwijs) over de inrichting en het verdere verloop van de nieuwbouw. 

• Informeren over sportbox (IKC Ackerswoude) en binnensportvoorziening Pijnacker noord. De heer 
Van der Sluis meldt dat recentelijk de eerste paal is geslagen voor de realisatie van het IKC 
Ackerswoude (op de voormalige locatie Oliveo handbal). Onderdeel van dit IKC is een sportbox 
(vierkante gymzaal). Een relatief nieuw concept voor de binnensport en het 
bewegingsonderwijs. De gebruikers van het IKC zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 
sportbox. Eind mei heeft de gemeenteraad besloten dat er nieuwe scholen worden gerealiseerd 
aan de Groen van Prinstererlaan. Het gaat om vervangende nieuwbouw van de Schatkaart en 
een nieuwe Casaschool. Gelet op het aantal leerlingen dat deze twee scholen bezoekt, is ook 
besloten tot de bouw van een binnensportvoorziening voor het bewegingsonderwijs van beide 
scholen. Na schooltijd is deze ook te gebruiken door sportverenigingen. Het gaat om een 
voorziening bestaande uit één sportruimte van 15 x 22 meter. Uiteraard met kleedkamers, 
berging, etc. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 15 mei 2020 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 
191120-01 – Afvoeren. Onderwerp staat geagendeerd. 
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200518-01 – Afvoeren. Onderwerp staat eveneens geagendeerd. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Rol en plek sportplatform in beleids- en besluitvormingsproces 

De heer Keizer heeft tijdens de vorige vergadering aangegeven graag meer duidelijkheid te willen 
over de rol van het sportplatform in het besluitvormingsproces, zodat op fatsoenlijke wijze advies 
kan worden gegeven. En dat ook zichtbaar is wat het college met het advies heeft gedaan. Naar 
aanleiding hiervan hebben de heren Keizer en Van der Sluis met elkaar gesproken. Dit overleg heeft 
geleid tot bijgaand document. Het is een beschrijving hoe een proces kan verlopen. Het biedt 
duidelijkheid over de rol en taak van het sportplatform op verschillende momenten bij verschillende 
processen. Het is belangrijk om voorafgaande aan een beleids- of besluitvormingsproces te weten 
wat er komt en met elkaar af te spreken welke rol het sportplatform vervult. De aanwezigen zijn blij 
met het overzicht. Het geeft houvast. Om het college nog beter te kunnen adviseren is het belangrijk 
om inzage te hebben in de onderwerpen waarover het sportplatform het college zou kunnen 
adviseren. De heer Van der Sluis maakt een inventarisatie van onderwerpen voor de volgende 
bijeenkomst. Actie: dhr. Van der Sluis. 
 
5. Uitbreiding sportplatform 
Het overzicht met potentiële kandidaten wordt besproken. Overeengekomen wordt dat twee 
kandidaten worden benaderd. De heer Zandijk geeft de contactinformatie door van één van deze 
twee mensen aan de heer Van der Sluis. Actie: dhr. Zandijk. De heer Van der Quast peilt de interesse 
voor het lidmaatschap van het sportplatform bij een andere kandidaat. Actie: dhr. Van der Quast.  
 
6. Rondvraag 
De heer Zandijk merkt op dat de adviseur lokale sport (dhr. M. Straver) de sportservices sporadisch 
krijgt weggezet onder de sportaanbieders. De heer Van der Sluis neemt contact op met deze adviseur 
om te kijken wat hij kan betekenen voor de sport in Pijnacker-Nootdorp. Actie: dhr. Van der Sluis 
 
7. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op maandag 14 september. Mevrouw Snel en de heer Keizer geven aan dan 
afwezig te zijn. 
 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

200708-01 Inventariseren onderwerpen waarover sportplatform 
advies kan uitbrengen 

S. v/d Sluis 14-09-2020 

200708-02 Contact gegevens kandidaat sportplatform doorgeven aan 
dhr. v/d Sluis 

Zandijk 14-09-2020 

200708-03 Interesse peilen bij kandidaat sportplatform S. v/d Quast 14-09-2020 

200708-04 Contact opnemen met dhr. M. Straver (adviseur lokale 
sport) over sportservices 

S. v/d Sluis 14-09-2020 

 
 
Vergaderdata 

- Maandag 14 september 
- Woensdag 18 november 

 


