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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME Delft  

 

 

Betreft:  Advies Delfts Sportakkoord 

 

  

Datum: 9 oktober 2020  

 

 

Geacht College,  

 

Wij hebben kennisgenomen van het Delfts Sportakkoord. Dit akkoord sluit aan bij de ambities 

geformuleerd in zowel het Nationaal Sportakkoord als het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 

Delft 2018-2025. In een gesprek met de heer Patrick Adriaanse, Beleidsadviseur (sport) en de 

heer Peter Ormskerk van de ASD is er gevraagd: ‘hoe de ASD betrokken wil worden bij de 

uitvoering van dit akkoord’. 

 

Het doel van het Delfts Sportakkoord om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht 

daarvan optimaal te benutten, sluit aan bij de gedachten van de ASD. 

 

Uit de inbreng van de werkgroepen (Uitvoeringsplan) en de Verenigingsmonitor heeft de 

gemeente gekozen om in drie hoofdthema’s dit akkoord uit te voeren. 

De thema’s zijn: 

1. Sportstimulatie en – innovatie 

2. Verenigingsondersteuning 

3. Sport en sociaal domein 

Voor alle thema’s zijn werkgroepen benoemd, elke werkgroep wordt getrokken en 

gecoördineerd door een combinatiefunctionaris. 

Wij stellen voor dat de combinatiefunctionaris(sen) de ASD periodiek (2x per jaar) informeert 

over de voortgang op de drie thema’s.  

 

Als aandachtspunten voor de invulling van de te nemen acties noemen wij: 

a. het faciliteren van mogelijkheden tot het samenbrengen van verschillende soorten 

sporters en doelgroepen in één vereniging. Hierdoor wordt de diversiteit vergroot, bv 

jong en oud kunnen gebruik maken van elkaars expertise 

b. het opzetten van een openbaar toegankelijk ‘stads-sportpark’, waar diverse 

mogelijkheden zijn om (bal) sporten, fitness, atletiek etc. te kunnen beoefenen. Dit zou 

een unieke plek kunnen zijn waar bewegen en socialiseren samenkomen. Dit zou voor 

Delftenaren, die, om welke redenen dan ook, niet kunnen en/of willen deelnemen in 

verenigingsverband toch de mogelijkheid bieden om te bewegen en ook in contact te 

komen met andere mensen. 

c. de communicatie over welke mogelijkheden er zijn om te bewegen en te sporten is voor 

niet alle Delftenaren duidelijk en/of beschikbaar. Dit geldt zeker ook voor informatie 

over beschikbare financiële tegemoetkomingen. Hier kunnen maatschappelijk werk, de 

scholen en de buurtsportcoach een grotere rol spelen. 
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Daarnaast gaat onze aandacht eveneens naar de volgende punten: 

- De verenigingen hebben in het verleden aangeboden een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkelingen in het sociaal domein en met name op het vlak van de jeugd. We zijn 

nieuwsgierig of die ambitie nog leeft en meer inhoud zou kunnen krijgen. 

- De gemeente heeft positieve gezondheid als beleidsambitie geformuleerd en we zijn 

nieuwsgierig hoe daarin met ambities in het sportakkoord wordt omgegaan. 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft 


