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1. Opening en vaststelling agenda 
De heer De Hoog heet iedereen welkom en benoemt de afwezigen. 
 
2. Mededelingen 

• Jan Jansenhal: zie bijlage 12-11. De heer de Hoog heeft vernomen dat er veel discussie is in de 
buurt o.a. aangaande de invulling van de ruimte/woningen. 

• Team4Talent: er ontstaat een discussie wat nu precies de wezenlijke bijdrage is van het 
sportplatform aan de besluitvorming. Waar zit het sportplatform in het proces? De heer Zandijk 
heeft telefonisch contact gehad met dhr. Van der Sluis en mevr. Snel schriftelijk over de 
ingediende nota voor Team4Talent. Er was weinig tijd om e.e.a. te overleggen.  
Het lijkt teveel een: ”U vraagt wij draaien” situatie zoals Team4Talent nu draait. De heer Keizer 
geeft aan dat de nota voor ons niet concreet genoeg is en niet controleerbaar. 
Ook het punt “mensen vast houden” roept vragen op bij de heer Zandijk. Hoe gaat dit 
gerealiseerd worden? De genoemde salarisverhoging lijkt hiervoor niet voldoende. 

• Sportakkoord: 2x € 30.000,-. voor 2020 en 2021. 
De heer Zandijk vraagt zich af wie dit geld gaat toekennen en vervolgens de uitvoering 
coördineert. Ook is er de vraag of eind 2020 een evaluatie komt om de doelen/ besteding van 
2021 nog enigszins te kunnen sturen? 
De heer Zandijk geeft aan dat er in Gouda een verdeling plaats vindt op basis van inzendingen 
van ideeën van de verenigingen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan een jury. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 7 oktober 2019 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, wel is de lettergrootte erg klein. 
 
5. Vergaderdata 2020 
De heer Van der Kraan merkt op dat 23 januari 2020 een donderdag is. Op maandag is het de 20e.  
 
6. Uitbreiding en samenstelling sportplatform 
Het is nu niet helemaal duidelijk wie er nog op de lijst staan voor de uitbreiding, graag een update 
hierover. 
 
7. Agendapunten voor de volgende bijeenkomst 

• De rol van het sportplatform in het beslissingsproces. 
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• Wat gaat er gebeuren in het 1e kwartaal van 2020 t.a.v. de lopende zaken? 

• Zo mogelijk de wethouder uitnodigen voor het eerste half uur op de 1e bijeenkomst in het 
nieuwe jaar. Graag horen we zijn visie op de gang van zaken wat sport betreft. 

 
8. Rondvraag 
Geen vragen/opmerkingen. 
 
9. 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 S. v/d Sluis 13-01-2020 

191120-02 Agenderen rol sportplatform in beslissingsproces S. v/d Sluis 13-01-2020 

191120-03 Uitnodigen wethouder sport eerstvolgende bijeenkomst S. v/d Sluis 13-01-2020 

 
 
 
Vergaderdata 

- Maandag 13 januari 
- Woensdag 18 maart 
- Maandag 18 mei 
- Woensdag 8 juli 
- Maandag 14 september 
- Woensdag 18 november 

 


