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Beste Sportraad Teylingen, 
 
Allereerst veel dank voor de ontvangen adviezen ten aanzien van het sportbeleid in 

de gemeente Teylingen die wij op 14 november 2021 van u hebben ontvangen. Als 
wethouder stel ik het op prijs dat u, vanuit uw onafhankelijke rol, reflecteert op het 
lopende sportbeleid en daarop uw adviezen met ons deelt. 
 
Onderstaand geven wij een eerste beantwoording op de ontvangen adviezen. Deze 
kunnen we later in het bestuurlijk overleg bespreken, waaruit nadere acties en/of 
afspraken uit voort kunnen komen. Als opmaat en bijdrage in de ontwikkeling van 

wat goed, nuttig en nodig is voor de sport en het beweegklimaat in Teylingen. 
 
Sportaccommodaties Nieuw Boekhorst 
Wij begrepen dat in dit plan het voornemen is neergelegd om 10.000 m2 te 
reserveren voor georganiseerde sport en 20.000 m2 voor ongeorganiseerde sport. 
Dit lijkt ons zeker een goed voornemen, mede gelet op het gegeven dat in de wijk 

Hooghkamer geen specifieke binnen en buitenruimten voor sport zijn gerealiseerd. 
Tevens begrepen wij dat er een binnensportaccommodatie wordt voorgesteld.  Een 

uitstekend idee, mede gelet op het tekort aan sportruime, het stimuleren van 
sportactiviteiten en de groei van het aantal inwoners.  
 
Advies Sportraad: 
Wij adviseren u de sportverenigingen te betrekken bij dit voornemen en te zorgen 

dat deze voorziening dan minimaal gelijkwaardig is aan de ruimte van sporthal de 
Tulp.   
 
Beantwoording:  
De gemeente zal o.a. de sportverenigingen, onderwijs, exploitant en andere 
beweegaanbieders hierbij willen betrekken. Deze nieuwe sporthal zal conform NOC 
NSF richtlijnen (vergelijkbaar met sporthal De Tulp) worden aangeboden.  

Sportraad Teylingen 

T.a.v.Peter Rodenburg 
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Notitie Binnensportaccommodaties: 
De behandeling van deze notitie was gepland medio 2021. Inmiddels begrepen wij 

dat deze notie dit jaar niet meer behandeld wordt. In maart 2022 zijn er 
verkiezingen voor de gemeenteraad.  
 
Advies Sportraad: 
Wij adviseren u dit rapport nog voor de verkiezingen te behandelen. Dit om niet 
nog meer vertraging op te lopen in de behandeling en de aanpak van genoemde 
knelpunten. 

 
Beantwoording: 
Het streven van het college is dat de besluitvormende nota in de gemeenteraad van 
februari 2022 wordt behandeld. 

 
Kennis maken met sport: 
De Combibrug was de partij om kinderen kennis te laten maken met diverse 

sporten en sportverenigingen en fungeerde als schakel tussen de basisscholen en 
de sportverenigingen. Zowel de basisscholen als de sportverenigingen werden 
hierdoor ontzorgd en was voor kinderen en ouders laagdrempelig georganiseerd. 
In 2018 zijn de activiteiten van de Combibrug geëvalueerd en is er van koers 
veranderd. De Combibrug heeft een nieuwe opdracht gekregen vanuit de 
gemeente. De sportverenigingen zijn bij deze koersverandering niet betrokken. De 

basisscholen wel. De basisscholen hebben nu de gelden gekregen voor vakdocenten 
sport en zouden zelf activiteiten moeten ontwikkelen en ondernemen (bijv. rond 
Koningsdag).  
 
Advies Sportraad: 
We begrijpen dat starten in Corona tijd flink wat roet in het eten heeft gegooid, 
maar adviseren u de gemaakte afspraken met de scholen te evalueren en ook de 

sportverenigingen on ons bij deze evaluatie te betrekken. 

 
Beantwoording: 
De Combibrug fungeert ook in de nieuwe opzet binnen het Model Sport en 
Onderwijs Teylingen als schakel tussen het basisonderwijs en de sportverenigingen. 
Het verschil met de vorige periode is dat de introductielessen door medewerkers 
van de Combibrug gegeven werden tijdens de gymlessen. Deze opzet is losgelaten 

waarbij de Combibrug zelf de uitvoering verzorgd. In de nieuwe situatie werken de 
vakdocenten i.s.m. de Combibrug mee aan het sportintroductieprogramma. Deze 
staan ook vermeld in de subsidievoorwaarden waaraan het onderwijs moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor een subsidie 2e lesuur vakdocent. De rol van 
programma coördinator is niet veranderd. En het onderwijs heeft in haar 
voorwaarden staan dat zij meewerken aan het sport introductieprogramma van de 

Combibrug. Wij zullen met de Combibrug hun rol als programma coördinator van de 
sportintroductie en de samenwerking hierin met het onderwijs evalueren en uw 
advies ter harte nemen om bij de eindevaluatie de sportverenigingen hierbij te 
betrekken. 
De subsidieregeling voor het onderwijs loopt tot en met 2023 en komt daarna te 

vervallen. Vanaf 2023 is het onderwijs vanuit de wet verplicht zelf zorg te dragen 
voor een 2e lesuur bewegingsonderwijs. Deze periode zien wij als een opmaat naar 

een sport- en beweegvriendelijk onderwijsklimaat binnen Teylingen. In 2022 
worden de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt hoe gemeenten de Brede Regeling 
Combinatiefuncties vanaf 2023 thematisch in kunnen zetten.  
 
 
Gelden vanuit Rijk voor sport en bewegen: 
Er zijn en komen vanuit het Rijk extra gelden naar de gemeente toe voor sport en 

bewegen, o.a. vanuit het Sportakkoord en om de impact van Corona aan te pakken. 
Voor zover wij hebben begrepen 3 jaarlijkse uitkeringen van 20K, 1 extra bijdrage 
van 20 K en 1 extra bijdrage van 45 K. 



Wij zijn van mening dat deze gelden besteed moeten worden conform de 
doelstellingen en ambities genoemd in het Nationaal Sportakkoord.  

Deze gelden zijn juist bedoeld voor activiteiten en behoeften die vanuit de 
sportaanbieders naar boven komen, en vooral om sportverenigingen te helpen bij 
de herstart vanwege Corona (o.a. om leden te werven en terug te winnen en om 
vrijwilligers aan de club te binden). 
 
Advies Sportraad: 
Ons advies is om bij het uitgeven van deze gelden bovenstaande leidend te laten 

zijn.   
 
Beantwoording: 
De uitvoeringsbudgetten voor ons lokale Sportakkoord vormen een integraal 

onderdeel van het Vitaliteitsakkoord Teylingen. Hierin is naast de door u genoemde 
budgetten ook het preventieakkoord budget ondergebracht. Dit geeft de Sport 
extra mogelijkheden om van deze budgetten te profiteren in projecten en 

activiteiten. Gelukkig vormt u als Sportraad een onderdeel van de Vitaliteitstafel 
Teylingen, waar de projecten worden ingediend en toegekend. Wij zien hierin uw rol 
als Sportraad Teylingen om deze leidraad aan de Vitaliteitstafel te bewaken en 
leidend te laten zijn.  
Daarnaast is door het RIJK 45k beschikbaar gesteld t.b.v. het verbinden van het 
Sportakkoord met gezondheid. Aangezien het Vitaliteitsakkoord al voldoet aan deze 

wens van het Rijk en is ingebed in de Gezondheidsnota Teylingen, liggen hier 
mogelijkheden om de sportverenigingen nauwer bij het proces van de het 
Vitaliteitsakkoord te betrekken. Wij vragen aan de Sportraad om te bekijken hoe 
we dit eenmalige extra budget hierop het beste kunnen inzetten. 
 
 
 

Wij spreken elkaar in het bestuurlijk overleg van vrijdag 26 november 2021.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Teylingen, 
 
 

 
Arno van Kempen, wethouder  
 
 


