Bladzijde 1 / 2

Aan het College van B en W en de leden van de Gemeenteraad
van Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker
Onderwerp: Conceptnota Sport en Bewegen 2017-2020, versie 10 oktober 2017
Pijnacker, 20 oktober 2017
Geacht College, Geachte leden van de Gemeenteraad,
De conceptnota Sport en Bewegen 2017-2020 (inclusief Uitvoeringsplan) die nu door het
College voor beoordeling aan de raad is aangeboden, is niet zonder slag of stoot tot stand
gekomen. Nu ligt er dan een concept waarmee de projectgroep en de Sportraad PijnackerNootdorp kunnen instemmen. Het concept vormt een toekomstgerichte basis voor onze
gemeente.
De Sportraad geeft u graag mee, dat de twee punten die de Sportraad eerder belemmerden om
met de conceptnota in te stemmen, nu in gesprek met de wethouder zijn erkend en in de nota
zijn geadresseerd:
1. Wat zit er bij de ambitie ‘sport als doel’ in voor de sportverenigingen en
–organisaties in onze gemeente?
2. Kunnen de besturen van instellingen in de sectoren onderwijs, jeugd en zorg (sociaal
domein) worden aangesproken op hun rol om de ambitie ‘sport als middel’ tot succes te
maken, samen met de sportverenigingen?
In de nu voorliggende conceptnota konden deze vragen uiteindelijk worden voorzien van een
voor de sportsector acceptabel antwoord met winst voor de sportverenigingen en voor de
gemeente als geheel:
1. Bij de ambitie ‘sport als doel’ is de formulering van de Sportraad opgenomen: De wens
om sport en sportbeoefening in al haar vormen in stand te houden, de mogelijkheden
daartoe te bevorderen, toegankelijk en betaalbaar te houden en de continuïteit van sport
in verenigingsverband te waarborgen.
Dit is winst voor de sportverenigingen. Uit de nu voorliggende conceptnota spreekt
begrip en een meer gerichte aanpak voor de wensen en noden van sportverenigingen.
2. Bij de ambitie ‘sport als middel’, de ambitie van de gemeente, is opgenomen, zij het in
het voorwoord, dat de gemeente zich – in de persoon van de wethouder – zal inzetten
om zo met de partijen in de sectoren onderwijs, jeugd en zorg (sociaal domein) samen
te werken dat kan worden gekomen tot een gezamenlijk gedragen uitvoering van de
voorgenomen ambities en actiepunten.
Dit is winst voor de gemeente als geheel. In de nu voorliggende conceptnota is geborgd,
dat het verbinden niet alleen is overgelaten aan de vrijwilligers van de sportverenigingen
en aan intermediaire organisaties of aanjagers maar vooral ook aan de bestuurders van
de partijen in de sectoren onderwijs, jeugd en zorg (sociaal domein).
Bij een gezamenlijk gedragen uitvoering gaat het er immers om dat ook de bestuurders
van de partijen in de sectoren onderwijs, jeugd en zorg (sociaal domein) de
uitgangspunten van de nota Sport en Bewegen onderschrijven en hun actieve rol nemen,
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zoals ook de besturen in de sportsector doen. De gemeente heeft nu ingezien, dat zij
hierop moet inzetten.
Met deze nota is naar het oordeel van de Sportraad de kans op succes behoorlijk toegenomen
en dit is winst voor de gehele gemeente als het gaat om de ambitie meer inwoners van onze
gemeente aan het sporten en bewegen te krijgen.
Wij hebben van de wethouder begrepen, dat tegelijk met de conceptnota Sport en Bewegen
apart een Investeringsplan voor de buitensportvoorzieningen voor besluitvorming aan de
raad wordt aangeboden. Dit plan en andere plannen m.b.t. uitgaven en investeringen voor
accommodaties hebben betrekking op de ambitie ‘sport als doel’ en horen onlosmakelijk bij
hoofdstuk 3 van de conceptnota Sport en Bewegen: ‘Goede voorzieningen’. De Sportraad had
dit en eventuele andere investeringsplannen graag vooraf ter inzage gehad voor beoordeling.
Wij plaatsen hierbij de volgende kanttekeningen:











De Sportraad heeft geen investeringsplan ter inzage gekregen en kan daarover dus niet
oordelen. Wat daarover in de aan de raad aangeboden conceptnota Sport en Bewegen
wordt opgemerkt, kunnen wij daardoor evenmin beoordelen.
Onduidelijk is wat het apart aan de raad aangeboden Investeringsplan voor de
buitensportvoorzieningen omvat. In de conceptnota Sport en Bewegen is sprake van een
Investeringsplan voetbal-, hockey-, korfbal- en handbalvoorzieningen (blz. 2). Dit laatste
is een deelverzameling van alle buitensportvoorzieningen (zoals opgenomen in bijlage 1
van de conceptnota). Dan is er ook nog een aangenomen en uit te voeren motie De
Groene Wijdte; deze gaat over een nog kleinere deelverzameling, te weten alleen de
voetbalvoorzieningen op DGW.
Wij merken op dat in de conceptnota Sport en Bewegen ook sprake is van een
Investeringsplan 2017 en volgende jaren. Dit plan behelst buitensport, zwembad EN
binnensport (blz. 16). Hoe verhoudt dit in de conceptnota genoemde Investeringsplan
2017 zich tot het aan de raad voor besluitvorming aangeboden Investeringsplan dat
ALLEEN over (een deel van) de buitensportvoorzieningen gaat? Los van die vraag vragen
wij ons af of het genoemde jaar 2017 correct is.
Investeringen in sportvoorzieningen of -aanpassingen waarover geen discussie is dienen
onverwijld te worden uitgevoerd na de besluitvorming over de kadernota 2018 en dus
niet in de zomer van 2019 (en verder) zoals in de conceptnota Sport en Bewegen staat
(blz. 2).
In de Uitvoeringsnota bij de conceptnota Sport en Bewegen is sprake van Inventarisatie
binnensportvoorzieningen tweede helft 2018 en Ontwikkelen voorstellen
toekomstbestendig voorzieningenaanbod binnensport eerste helft 2019 (blz.11). Wij
pleiten ervoor deze inventarisatie en ontwikkeling naar voren te halen en besluitvorming
over onder meer een sportzaal zoals beoogd in Ackerswoude in samenhang hiermee te
bezien.
Gelet op de staat van onderhoud van sommige, vooral oudere binnensportvoorzieningen
zetten wij vraagtekens bij de omvang van het in de conceptnota Sport en Bewegen
opgenomen budget (blz. 14).

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens de Sportraad Pijnacker-Nootdorp,
Louk Teunissen, voorzitter
cc.: projectgroep
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