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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn berichten van verhindering 
ontvangen van de leden Snel, De Vroome en Bucx. Mevrouw De Vroome heeft aangegeven tijdelijk 
niet beschikbaar te zijn voor het sportplatform. De verwachting is dat mevrouw De Vroome medio 
2022 weer aansluit. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 7 juli 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: alle acties zijn uitgevoerd en kunnen worden afgevoerd. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Addendum Lokaal Sportakkoord PN 2020-2022 
De heer Van der Sluis geeft aan wat de aanleiding is geweest om tot het Addendum te komen. De 
heer Keizer is positief over het Addendum en de daarin opgenomen interventies en projecten. 
Mevrouw Snel heeft schriftelijk gereageerd en is eveneens positief over het Addendum. Mevrouw 
Snel ziet veel verbeterpunten waar door middel van het Addendum aan gewerkt gaat worden. 
Daarnaast ziet mevrouw Snel overlap tussen de MQ Scan en het leerlingvolgsysteem. De heer Van 
der Sluis legt uit dat er inderdaad overlap zit tussen deze twee motorische meetsystemen. Het biedt 
scholen de mogelijkheid om een keuze te maken uit deze twee opties. De MQ Scan meet breder en 
gaat iets verder dan het leerlingvolgsysteem. De heer Zandijk heeft het Addendum goed bekeken en 
kijkt er iets anders naar. De financiële middelen voor de uitvoering van de lokale sportakkoorden is 
afkomstig van het ministerie van VWS en niet van OCW. Veel van de in het Addendum voorgestelde 
interventies worden via het onderwijs aangeboden. De heer Zandijk geeft aan dat OCW extra geld 
beschikbaar heeft gesteld voor onderwijsinterventies. Denk aan extra financiële middelen voor 
werkdrukverlaging (door veel scholen aangegrepen om vakleerkrachten bewegingsonderwijs aan te 
stellen), Nationaal Programma Onderwijs (kleinere groepen, extra ondersteuning) en een impuls voor 
innovatie van het bewegingsonderwijs. De heer Zandijk mist ruimte voor eigen initiatieven vanuit de 
sportwereld (wijst op een voorbeeld uit de gemeente Leiden). Voorts is de heer Zandijk van mening 
dat de vitaliteitsscan sportverenigingen echt aan het Addendum moet worden toegevoegd. Kritisch is 
de heer Zandijk ook over de interventie Nijntje beweegdiploma. Hier is 20% van het totale budget 
mee gemoeid. De heer Zandijk vraagt nog eens goed te kijken naar de ureninzet van de 
verenigingsondersteuner sport tegen een bijdrage van € 16.000 per jaar voor 8 uur per week; afgezet 
tegen de normvergoeding van € 60.000 per fte T4T. Een verenigingsondersteuner zal behoefte 
hebben aan uitvoeringsbudget. Dat is niet opgenomen in het plan. De heer Van der Kraan mist in het 
Addendum aandacht voor de doelgroep 12 – 19 jaar. Het gaat om een grote leeftijdsgroep in onze 
gemeente. De heer Keizer kijkt vooral naar de impuls die van de interventies en activiteiten uit gaat 
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en is daar positief over. De heer Zandijk hoopt dat de partijen die met de interventies aan de slag 
(moeten) gaan, intrinsiek gemotiveerd zijn en niet alleen meedoen, omdat het geld er is. De heer 
Zandijk adviseert om de randvoorwaarden die van toepassing zijn voor de uitvoering van de 
interventies beter en vollediger te omschrijven. Wat wil de gemeente ermee bereiken? Wanneer is 
het geslaagd? De heer Van der Sluis is blij met de kritische opmerkingen en kanttekeningen (actie S. 
van der Sluis). Resumerend: 

- ruimte voor de vitaliteitsscan sportverenigingen; 
- aandacht voor verenigingsondersteuning sport, inclusief uitvoeringsbudget; 
- omschrijven randvoorwaarden interventies. 

Slotopmerking van de heer Zandijk: het aanbieden van een vitaliteitsscan kan de beoogde 
verenigingsondersteuner een ‘kickstart’ geven.  
 
4. Continuering Team4Talent na 2021 
De heer Van der Sluis meldt dat het college voornemens is om de inzet van Team4Talent sport (mede 
op basis van het Toekomstplan én het brede draagvlak onder de partners) te continueren voor 2022. 
Het sportplatform wordt om advies gevraagd. De heer Zandijk wijst op twee dingen die misschien 
niet gaan lukken: 

- Let op de balans tussen beoogde doelstellingen en de afname en de inzet van de 
sportfunctionarissen; 

- Zorg voor goede afstemming tussen beleid (gemeente) en uitvoering (T4T). 
De heer Van der Kraan voegt daar aan toe: 

- Er zijn weinig sportverenigingen die ook financieel participeren in T4T. Meer en actiever op 
inzetten; 

- De doelgroep 12 – 19 jaar lijkt ondergeschikt aan de doelgroep tot en met 12 jaar. Graag 
meer aandacht voor de oudere jeugd. 

De heer Zandijk adviseert om evaluatiemomenten in te lassen om het personeel vast te houden, 
want het carrièreperspectief van het personeel is slecht in de huidige constructie. De heer Van der 
Sluis neemt de gemaakte opmerkingen mee in de uitwerking van nieuwe afspraken met Team4Talent 
over de inzet voor 2022 en verder. Actie: S. van der Sluis. 
 
5. Voorstel vergaderdata 2022 
De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde data (zie onder de actiepunten). 
 
6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
7. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit voor de laatste keer als 
voorzitter van het sportplatform de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 17 januari 
2022. 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

211110-01 Terugkoppelen opmerkingen Addendum en evt. 
aanpassen 

S. v/d Sluis 17-01-2022 

211110-02 Verwerken aandachtspunten T4T in nieuwe afspraken 
over de inzet na 2021 

S. v/d Sluis 17-01-2022 
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Vergaderdata 2022 
- Maandag 17 januari 
- Woensdag 23 maart 
- Maandag 16 mei 
- Woensdag 6 juli 
- Maandag 12 september 
- Woensdag 16 november 

 
 
 




