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1. Opening, welkom en vaststelling agenda 
De heer De Hoog heet iedereen welkom en noemt de afwezigen. De voorzitter geeft aan dat de 
corona pandemie helaas nog niet achter de rug is en inventieve oplossingen en ideeën vraagt van 
sportaanbieders om activiteiten aan te bieden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• S.v.z. corona sport. De heer Van der Sluis geeft aan dat het sportverenigingsleven sinds eind 
september (opnieuw) vrijwel volledig stil is gevallen. Alleen buitensporten is, onder 
voorwaarden, nog beperkt mogelijk. Dit heeft een enorme impact op onze sportaanbieders én 
op het welbevinden van onze inwoners. De heer Van der Sluis meldt dat na elke persconferentie 
alle sportaanbieders in de gemeente worden geïnformeerd over de nieuwe maatregelen. De 
leden van het sportplatform worden hierin meegenomen. 

• S.v.z. uitbreiding sportplatform. Op dit punt is nog geen vooruitgang geboekt. Actiepunt blijft 
staan. 

• S.v.z. nieuwbouw Jan Janssenhal. De heer Van der Sluis vertelt dat de gemeenteraad in juni 
heeft besloten om de nieuwe Jan Jansenhal te realiseren op de bestaande locatie. Dus niet als 
integraal onderdeel van het kindcentrum. Dit heeft als nadeel dat er gedurende de bouw een 
tijdelijke voorziening nodig is voor de gebruikers. Een uitgangspunt voor de tijdelijke hal is dat 
het nagenoeg dezelfde functionaliteiten heeft als de huidige Jan Janssenhal. Momenteel wordt 
gewerkt aan afronding van de gebiedsvisie. Wanneer deze is vastgesteld door de raad (naar 
verwachting in april), wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 28 september 2020 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
N.a.v.: mevrouw Snel vraagt naar de stand van zaken Lokaal Sportakkoord. De heer Van der Sluis 
geeft een korte update en stuurt een overzicht van de voorgenomen activiteiten aan de leden. Actie 
dhr. v/d Sluis. 
Actiepunten: 
200928-01 – Afvoeren.  
200928-02 – Afvoeren.  
200928-03 – Handhaven.  
200928-04 – Afvoeren.  
Het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Rol van de gemeente bij Covid-19 maatregelen 

De heer Hennevanger maakt graag van de gelegenheid gebruik om met het Sportplatform te 
reflecteren op de achterliggende periode en de door de gemeente genomen Covid-19 maatregelen 
voor de sport. De heer Hennevanger schetst een beeld van de situatie en de maatregelen voor de 
sport vanuit de gemeente. Vanuit de rijksoverheid zijn er verschillende compensatieregelingen voor 
sportorganisaties, waaronder de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Waar dat past 
vanuit de rol van de gemeente worden sportaanbieders (aanvullend) ondersteund. Die rol ligt met 
name daar waar de gemeente voorzieningen verhuurt aan de organisaties. In het voorjaar werden 
alle gemeenten overvallen door de maatregelen. U zijn we beter voorbereid. Er is regelmatig contact 
met de sportverenigingen. Vooralsnog lijkt het ledenverloop bij de verenigingen mee te vallen. Veel 
leden blijven hun club trouw en betalen de contributie. Verenigingen doen hun uiterste best om 
activiteiten aan te bieden. Waar mogelijk biedt Team4Talent ondersteuning. Het college heeft eind 
vorig jaar besloten om de maatregelen voor het 4e kwartaal 2020, te verlengen voor het eerste 
kwartaal van 2021. Dat houdt in: 

- Huurders van gemeentelijke binnensportvoorzieningen kunnen gereserveerde 
sportvoorzieningen kosteloos annuleren, zolang binnensporten niet is toegestaan. 

- Sportaanbieders die gebruik maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 
ontvangen een korting van 50% op de huur in verband met het niet optimaal gebruik kunnen 
maken van de accommodaties. 

- Zwemverenigingen die gebruik maken van zwembad De Viergang ontvangen 
huurcompensatie voor de periode dat het zwembad gesloten is. 

Mevrouw De Vroome is verheugd over de ondersteuning vanuit de gemeente en door Team4Talent. 
De heer Bucx sluit zich hierbij aan en vraagt hoe het zit met de individuele ondersteuning? De heer 
Hennevanger geeft aan dat jeugd uit minder draagkrachtige gezinnen een beroep kan doen op het 
Jeugd Sport & Cultuurfonds. Er zijn ook verenigingen die eigen afspraken maken met gezinnen die 
het financieel zwaar hebben. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van bijzondere bijstand. De heer 
Zandijk meldt dat verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning en/of begeleiding bij het 
aanvragen van compensatie via landelijke regelingen, terecht kunnen bij de adviseur lokale sport: 
dhr. M. Straver. De heer Zandijk sluit zich aan bij de opmerking van mevrouw De Vroome en vindt het 
fijn om van de wethouder uit eerste hand te horen wat het college heeft besloten over de wijze 
waarop de gemeente de verenigingen ondersteunt. 
 
5. Onderwerpen waarover het sportplatform kan adviseren 
De heer Keizer geeft aan dat dit onderwerp tijdens de vergadering van september is besproken. Er is 
met name gesproken over de vaak beperkte tijd die het sportplatform krijgt om gevraagd advies te 
geven. De heer Keizer pleit ervoor dat het college vooraf aan geeft wat er speelt en waarover advies 
wordt gevraagd. Ook als het gaat om het geven van ongevraagd advies. Weliswaar is dat vooral een 
zaak van het sportplatform zelf, maar de heer Keizer is benieuwd hoe de wethouder hiernaar kijkt? 
De heer Hennevanger herkent het gevoel dat de heer Keizer overbrengt. De heer Hennevanger vindt 
participatie erg belangrijk en hecht veel waarde aan de adviesrol van het sportplatform. Het is 
onafhankelijk en deskundig. In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om in de planning voldoende 
rekening met de tijd die nodig is om het advies voor te leggen aan het sportplatform, voordat het 
naar het college en/of de raad gaat. De heer Hennevanger streeft ernaar om het sportplatform 
vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen en projecten en in ‘samenspel’ te kijken waar het 
sportplatform, vooruitlopend op besluitvorming, al kan adviseren. De heer Hennevanger denkt 
hierbij aan de Omgevingsvisie. Te denken valt aan sporten en bewegen in de openbare ruimte en de 
recreatiegebieden. De heer Van der Sluis zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om het sportplatform 
hierbij te betrekken. Actie: dhr. v/d Sluis. Mevrouw De Vroome wijst op het toekomstplan voor 
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Team4Talent. De heer Van der Sluis noemt het Lokaal Preventieakkoord. Ook hier kan de opbrengst 
wellicht vroegtijdig met het sportplatform gedeeld worden. Actie: dhr. v/d Sluis. 
 
6. Vergaderdata 2021 
Het voorstel is akkoord. 
 
7. Rondvraag 
Mevrouw Snel vraagt of er zonnepanelen op de nieuwe Jan Janssenhal komen? De heer Van der Sluis 
kan dit niet bevestigen, maar op een aantal gemeentelijke binnensportvoorzieningen liggen al 
zonnepanelen. 
 
8. Sluiting 
De heer De Hoog dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De 
volgende vergadering is op woensdag 17 maart (in verband met de 2e Kamer verkiezingen verplaatst 
naar maandag 15 maart).  
 
 
Actielijst 

Nummer Omschrijving Eigenaar Plandatum 

210118-03 Interesse peilen bij kandidaten sportplatform S. v/d Sluis 15-03-2021 

210118-01 Versturen uitvoeringsprogramma Lokaal Sportakkoord S. v/d Sluis 15-03-2021 

210118-02 Uitzoeken mogelijkheid adviseren sportplatform m.b.t. 
opbrengst Omgevingsvisie 

S. v/d Sluis 15-03-2021 

210118-04 Betrekken sportplatform bij (concept) Lokaal 
Preventieakkoord 

S. v/d Sluis 15-03-2021 

 
 
Vergaderdata 

- Maandag 15 maart 
- Maandag 10 mei 
- Woensdag 7 juli 
- Maandag 20 september 
- Woensdag 17 november 

 




