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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren De 
Vreede en Pels. De leden de Vroome en Van der Quast zijn afwezig. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Kennismaking 
In verband met de aanwezigheid van de heren De Vreede en Pels (mogelijk als kandidaat-lid) volgt er 
een korte kennismakingsronde. 
 
3. Mededelingen 

• S.v.z. nieuwbouw Jan Janssenhal. De heer Van der Sluis vertelt dat de afgelopen weken is 
gewerkt aan de afronding van de gebiedsvisie. Deze is inmiddels naar de gemeenteraad 
gestuurd voor besluitvorming in april. Wanneer de gebiedsvisie is vastgesteld door de raad, 
wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. De Jan Janssenhal is onderdeel van het project 
Hart van Nootdorp. De realisatie vergt (mede om die reden) een langere doorlooptijd. De 
planning gaat uit van oplevering van de nieuwe sporthal aan het einde van 2023. De gebruikers 
van de Jan Janssenhal zijn en worden bij het project betrokken. 

 
4. Verslag van de bijeenkomst van 18 januari 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
Actiepunten: 
210118-01 – Afvoeren. 
210118-02 – Afvoeren.  
210118-03 – Handhaven. Adviseren over de concept Omgevingsvisie komt mogelijk in juni op de 
agenda, na vrijgave voor inspraak door de raad. 
210118-04 – Afvoeren.  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Lokaal Preventieakkoord (concept) 

Het voorliggende lokaal Preventieakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Preventieakkoord. 
Bij het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord is aansluiting gezocht bij de speerpunten en 
ambities uit de Nota lokaal gezondheidsbeleid PN 2020 – 2024. In het Lokaal Preventieakkoord draait 
het om de volgende vier speerpunten: 

1. Rookvrije omgeving 
2. Gezonde leefstijl (terugbrengen overgewicht) 
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3. Preventie genotsmiddelen 
4. Bestrijden eenzaamheid 

Het sportplatform wordt gevraagd advies uit te brengen op het concept Lokaal Preventieakkoord. De 
gemaakte opmerkingen, suggesties, aanvullingen en vragen worden overhandigd aan de opstellers 
van het preventieakkoord. Zij zullen deze (voor zover van toepassing) verwerken.  
 
6. Lokaal Sportakkoord PN 2020-2021 
De heer Van der Sluis geeft een toelichting op de stand van zaken aan de hand van het 
uitvoeringsprogramma. De sportportal (website) met het totale sport- en beweegaanbod in 
Pijnacker-Nootdorp is in aanbouw. De ambitie is om deze in april/mei te lanceren. Het project Sociaal 
Vitaal is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding- en/of laag inkomen, in 
de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht 
hebben. Door middel van een wekelijks beweegprogramma, gecombineerd met weerbaarheids- en 
sociale vaardigheidstrainingen willen wij deze doelgroep in beweging krijgen en uit een ‘sociaal 
isolement’ halen. Het project is klaar voor de uitvoering. In verband met de coronabeperkingen staat 
de start (fitheidstest) gepland in september. De verbetering van het sport- en beweegklimaat in het 
onderwijs, kinderopvang en IKC's (o.a.) door structurele inzet Team4Talent heeft de aandacht. Onder 
meer waar het gaat om de inzet van de interventie ‘Bewegend leren’, de aandacht voor een 
(motorisch) leerlingvolgsysteem en de introductie van een beweegprogramma voor 2-3 jarigen (bijv. 
het Nijntje Beweegdiploma). 
 
Inmiddels is bekend geworden dat het uitvoeringsbudget voor 2021 van € 30.000 eenmalig 
verdubbeld is en dat er ook voor 2022 een uitvoeringsbudget beschikbaar komt van € 30.000. De 
heer Van der Sluis voert overleg met T4T over de inzet van deze extra middelen ten behoeve van de 
sport, het bewegingsonderwijs op de scholen en de IKC’s. De heer Zandijk wijst de heer Van der Sluis 
op het ‘inkopen’ van extra uren van de lokale adviseur sport, zodat deze in overleg kan treden met de 
sportaanbieders in onze gemeente om te vragen wat zij nu echt nodig hebben. Actie: dhr. S. van der 
Sluis. 
 
7. Financiële situatie sportaanbieders in coronatijden 
De heer Keizer geeft aan dat de sportkantines dicht zijn. Er worden al langer geen competities 
gespeeld. Veel verenigingen hebben te maken met een terugloop van het aantal leden. De financiële 
positie van veel verenigingen zal op dit moment weinig rooskleurig zijn. De heer Van der Sluis beaamt 
deze veronderstelling. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente geen signalen van verenigingen dat de 
financiële positie onhoudbaar is. De gemeente blijft de sportaanbieders vanuit de rol als verhuurder 
van sportaccommodaties ondersteunen. 
 
8. Rondvraag 
De heer De Vreede vraagt hoe het sportplatform te werk gaat? Zijn er ook werkgroepen die zich op 
deelterreinen bezig houden met advisering? De heer Van der Sluis antwoordt dat er geen 
werkgroepen zijn en dat bij het opstellen van een advies elk lid zijn of haar eigen expertise inbrengt. 
De heer Keizer doet de suggestie om het procesvoorstel dat de vorige keer is besproken aan de heer 
De Vreede te sturen. 
 
9. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op maandag 10 mei. 
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Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

210315-01 Uitzoeken mogelijkheid adviseren sportplatform m.b.t. 
opbrengst Omgevingsvisie 

S. v/d Sluis 10-05-2021 

210315-02 Contact opnemen met de adviseur lokale sport dhr. M. 
Straver over het inkopen van uren 

S. v/d Sluis 10-05-2021 

 
 
Vergaderdata 

- Maandag 10 mei 
- Woensdag 7 juli 
- Maandag 20 september 
- Woensdag 17 november 

 




