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1. Opening en vaststelling agenda 
De heer De Hoog heet iedereen welkom, in het bijzonder de wethouder sport, en noemt de 
afwezigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• S.v.z. uitvoering Lokaal Sportakkoord. De heer Van der Sluis geeft aan dat op 24 februari jl. een 
startbijeenkomst is geweest om de acties te bespreken en werkgroepjes te formeren. Helaas 
had slechts een klein deel van de ondertekenaars gehoor gegeven aan de uitnodiging. Dat 
neemt niet weg dat alle acties zijn toegewezen aan verschillende organisaties/personen, die als 
‘trekkers’ kunnen worden beschouwd voor het betreffende actiepunt en initiatief nemen om de 
acties verder uit te werken. Afgesproken is om voor de zomerperiode opnieuw bij elkaar te 
komen. De heer Van der Sluis sluit niet uit dat er, in verband met de coronacrisis, enige 
achterstand is opgelopen bij de voortgang.  

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 20 november 2019 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 
191120-01 - Actualiseren overzicht kandidaat-leden Sportplatform. Actie blijft staan. De heer Van der 
Sluis actualiseert het overzicht en agendeert het voor de volgende bijeenkomst. De overige 
actiepunten worden afgevoerd. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Sport en Bewegen in Pijnacker-Nootdorp (presentatie) 
Aan de hand van een presentatie geeft de wethouder zijn visie op sport en bewegen in onze 
gemeente. Tijdens de presentatie worden er beelden, ervaringen en kennis en informatie 
uitgewisseld. Naar aanleiding van het Lokaal Sportakkoord wijst de heer Zandijk de gemeente op de 
sportservices die via adviseur lokale sport Marvin Straver namens de gezamenlijke sportbonden, 
NOC*NSF en NL Actief beschikbaar zijn voor de sportorganisaties. De heer Hennevanger merkt op dat 
op initiatief van de Sportraad een vertrouwenspersoon sport is aangesteld. Dit betreft een 
professional van het kernteam die door alle sporters (en begeleiders) benaderd kan worden in 
gevallen van (seksueel) ongewenst gedrag.  
 

5. Rol sportplatform in beslissingsproces 

De heer Keizer wil graag meer duidelijkheid over de rol van het sportplatform in het 
besluitvormingsproces. Aanleiding hiervoor was het verzoek van het college om advies bij het besluit 
over de continuering van de inzet van Team4Talent aan het einde van 2019. De tijd die het 
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sportplatform was gegeven om advies uit te brengen aan het college was veel te kort. Hierdoor 
wordt geen recht gedaan aan de rol van het sportplatform en de deskundigheid van de leden. Vragen 
die beantwoord moeten worden zijn (o.a.): 

- Waar is het sportplatform wel / niet van? 
- Wanneer (in het besluitvormingsproces) wordt het sportplatform om advies gevraagd? 

De heren Keizer en Van der Sluis komen de volgende bijeenkomst met een voorstel. Actie: de heren 
Keizer en Van der Sluis. 
 
6. Sport en bewegen in Pijnacker-Nootdorp i.v.m. corona 
De heer Van der Sluis schetst een beeld van de huidige situatie in onze gemeente en wat de 
gemeente tot nu toe heeft gedaan om sport en bewegen te stimuleren en aanbieders tegemoet te 
komen, waar dat mogelijk is. 
 
7. Rondvraag 
Geen vragen/opmerkingen. 
 
8. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

191120-01 Actualiseren overzicht kandidaat-leden Sportplatform en 
agenderen 

S. v/d Sluis 08-07-2020 

200518-01 Voorstel over rol sportplatform in beslissingsproces H. Keizer en S. 
v/d Sluis 

08-07-2020 

 
 
 
Vergaderdata 

- Woensdag 8 juli 
- Maandag 14 september 
- Woensdag 18 november 

 


