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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog heet iedereen welkom en noemt de afwezigen. De voorzitter spreekt de wens uit 
dat de coronacrisis snel tot het verleden behoort en er weer op de gebruikelijke wijze gesport kan 
worden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• S.v.z. corona sport. De heer Van der Sluis geeft aan dat de gemeente één of twee dagen na elke 
persconferentie van het kabinet informatie over de corona maatregelen ontvangt van NOC*NSF 
en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Deze wordt met alle sportaanbieders in de 
gemeente gedeeld, evenals de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio 
Haaglanden. Het sportplatform wordt in cc meegenomen. Het verzenden van deze corona-
informatie levert vrijwel altijd enkele vragen van sportorganisaties op. Deze kunnen in de 
meeste gevallen snel beantwoord worden. Het zijn moeilijke tijden voor de sport. Waar mogelijk 
biedt de gemeente ondersteuning. De heer Van der Kraan merkt op dat hem is opgevallen 
(n.a.v. de inventarisatie van de gemeente voor de zomerperiode) dat er vooralsnog geen sprake 
is van een enorme terugloop van leden. Het lijkt erop dat de leden hun club trouw blijven. De 
heer Van der Sluis bevestigt deze opmerking. Hopelijk blijft dat komend seizoen ook het geval. 

• S.v.z. uitvoering Lokaal Sportakkoord. Eind februari, net voordat de intelligente lockdown intrad, 
zijn de eerste afspraken gemaakt om de geformuleerde ambities uit te werken. Er zijn 
werkgroepjes gemaakt en trekkers benoemd. Als gevolg van de coronacrisis zijn er de afgelopen 
periode weinig tot geen vorderingen gemaakt. Inmiddels is er op 31 augustus jl. weer een 
bijeenkomst geweest met de mensen die betrokken zijn bij de uitvoering. De voortgang is met 
elkaar besproken en er zijn nieuwe afspraken gemaakt. In december komt de groep opnieuw bij 
elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. De heer Bucx wijst de heer Van der Sluis op de 
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Meer informatie over GLi is te vinden op: 
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie.  

• Project Sociaal Vitaal (i.p.v. GALM project). De heer Van der Sluis meldt dat één van de projecten 
uit het Lokaal Sportakkoord is gericht op het opzetten van een project Sociaal Vitaal. Sociaal 
Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage 
opleiding en/of een laag inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk 
actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. 
Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de 
doelgroep. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door 
het afnemen van een fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en 
veerkracht meet. Het programma bestaat uit een beweegprogramma, weerbaarheidstraining, 
sociale vaardigheidstraining en voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s. 
De bedoeling is om het project in 2021 te starten. E.e.a is afhankelijk van de mogelijkheden in 
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verband met de situatie rondom corona. Bij de opzet van het project werken de volgende 
organisaties samen: SBJ Samen Sterk, SWOP, beweegcoach senioren, GGD en gemeente. Meer 
informatie over het project is te vinden op: 
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402368  

• Lokaal Preventieakkoord. Naast een Nationaal Sportakkoord, is er ook een Nationaal 
Preventieakkoord. Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en 
alcoholgebruik. De opzet is om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te laten landen in 
lokale preventieakkoorden. Omdat de doelen van het Nationaal Preventieakkoord nauw 
aansluiten op onze ambities uit de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024, heeft de 
gemeente zich aangemeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een lokaal 
preventieakkoord te maken. De werkwijze is vergelijkbaar met die van het lokaal sportakkoord. 
Er is geld beschikbaar om een (externe) formateur aan te trekken die lokale partijen gaat 
benaderen om gezamenlijk een lokaal preventieakkoord op te stellen. Wanneer het lokaal 
preventieakkoord is vastgesteld stelt het ministerie van VWS voor een periode van drie jaar, 
jaarlijks € 30.000 uitvoeringsbudget beschikbaar. De gemeente heeft voor het opstellen van het 
lokaal preventieakkoord dezelfde formateur op het oog als bij het lokaal sportakkoord. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 8 juli 2020 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 
200708-01 – Afvoeren. Onderwerp staat geagendeerd. 
200708-02 en 200708-03– Afvoeren. De heer Van der Sluis polst beide kandidaten. 
200708-04 – Afvoeren. De heer Van der Sluis heeft gesproken met de heer Straver, adviseur lokale 
sport over het aanbod van de sportservices van NOC*NSF. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de 
heer Van der Sluis de stichting sportiefwandelennootdorp in contact gebracht met de heer Straver 
over een opleidingsaanbod. De heer Bucx vraagt om meer informatie over de activiteiten van de 
stichting sportiefwandelennootdorp. De heer Van der Sluis zal deze informatie delen. Actie: dhr. Van 
der Sluis. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Inventarisatie onderwerpen waarover het sportplatform kan adviseren 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Keizer heeft de heer Van der Sluis geïnventariseerd 
welke (nu bekende) onderwerpen de komende periode in aanmerking komen voor een ‘gevraagd’ 
advies van het sportplatform. Het betreft drie onderwerpen die met name in de 2e helft van 2021 
aan bod komen. Daarnaast staat het het sportplatform uiteraard vrij om het college ongevraagd te 
adviseren over deze of andere onderwerpen. De heer Keizer stelt voor om de wethouder uit te 
nodigen voor de volgende bijeenkomst en te vragen waar het sportplatform hem bij van dienst kan 
zijn. Actie: dhr. Van der Sluis. 
 
5. Uitbreiding sportplatform 
Het overzicht met potentiële kandidaten wordt besproken. Overeengekomen wordt dat de heer Van 
der Sluis beide kandidaten benadert en hun interesse peilt. Actie: dhr. Van der Sluis.  
 
6. Rondvraag 
De heer Bucx stelt voor om (in aansluiting van de heer Zandijk) de volgende bijeenkomst online te 
organiseren. De overige leden sluiten zich hierbij aan. Daarnaast vraagt de heer Bucx aan de heer Van 
der Sluis om de beweegcoaches te vragen de huisartsen actief te benaderen. De beweegcoaches zijn 
niet voldoende bekend. Actie: dhr. Van der Sluis 
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7. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op woensdag 18 november.  
 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

200928-01 Informatie over st. sportiefwandelen delen met dhr. Bucx S. v/d Sluis 18-11-2020 

200928-02 Wethouder uitnodigen voor volgende bijeenkomst S. v/d Sluis 18-11-2020 

200928-03 Interesse peilen bij kandidaten sportplatform S. v/d Sluis 18-11-2020 

200928-04 Beweegcoaches vragen (o.a.) huisartsen actief te 
benaderen om hun bekendheid te vergroten 

S. v/d Sluis 18-11-2020 

 
 
Vergaderdata 

- Woensdag 18 november 
 


