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Geachte Adviesraad,

Op 9 oktober jl. heeft u een brief gestuurd naar het college van B&W. ln
deze brief gaat u in op de wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein
(hierna ASD) betrokken wil worden bij de uitvoering van het Delfts
Sportakkoord. ln deze brief reageren wij op uw voorstel en
aandachtspunten.

Algemeen
ln de eerste plaats danken wij u voor uw reactie op het Delfts Sportakkoord.
Wij zijn blij te vernemen dat het doel van het Sportakkoord aansluit bij de
gedachten van de ASD. Dit is voor de gemeente nogmaals de bevestiging
dat met het Delfts Sportakkoord de juiste focus is gekozen.

Voorstel ASD
ln uw brief stelt u voor dat de combinatiefunctionaris(sen) de ASD periodiek
(2x per jaar) informeert over de voortgang op de drie thema's. De gemeente
kan zich in uw voorstel vinden. De combinatiefunctionarissen worden
hiervan op de hoogte gesteld.

Aandachtspunten
Voor de invulling van de te nemen acties uit het Delfts Sportakkoord
benoemt u een aantal aandachtspunten. Punten onder a en c passen
binnen de werkgroepen van het Delfts Sportakkoord. Ook het punt of
verenigingen nog steeds een bijdrage willen leveren aan het sociaal domein
valt hieronder. Hierbij merken wijwel op dat wij er rekening mee houden dat
de ambities op dit vlak (tijdelijk) bijgesteld moeten worden. Door Covid-19
en de gevolgen ervan op de sport, zijn sportverenigingen voornamelijk
intern gericht.
We geven deze aandachtspunten door aan de trekkers van de werkgroepen
en zij zullen u hierover informeren.
Het Delfts Sportakkoord sluit aan bij de uitgangspunten van het
gezondheidsbeleid en daarmee Positieve Gezondheid. De ambities en
acties uit het Sportakkoord zijn (in)direct gericht op het bevorderen van een
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gezonde leefstijl van Delftenaren, zodat zij een leven lang met plezier en
zonder belemmeringen kunnen sporten en bewegen.
Punt b valt niet binnen het Detfts Sportakkoord omdat het een fysiek aspect
van sport betreft. Binnen de lnvesteringsagenda Sportaccommodaties wordt
onderzocht of het mogelijk is om aan het skatepark ook'urban sports', zoals
bijvoorbeeld dans of fitness, toe te voegen.

Afsluiting
Wij stellen uw inbreng op prijs en wijwaarderen het dat u betrokken wilt zijn
bij de uitvoering van het Delfts Sportakkoord. Zoals aangegeven nemen de
combinatiefunctionarissen contact met u op.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt uw
hierover contact opnemen met Paula Boom (tel.: 06 53 19 87 77 of per
email : pboom@delft,nl).

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geÏnformeerd.
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