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Ingediend op:  12 november 2019 

Indiener(s):  Dhr. B Snoek, Mevr. W. de Moel, Dhr. P. verschoor 

Onderwerp:  Begroting 2020, onderdeel Sport en Gezondheid 

   Molenlanden, de sportparel in het Groene Hart 

Agendapunt:  6a Begroting 2020 

 

 

De gemeenteraad van Molenlanden in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019, 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslagingen, 

 

 

Constaterende dat: 
 

- uit recente publicaties blijkt dat het aantal niet-sporters onder volwassenen in de 
gemeente Molenlanden negatief afsteekt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In 
percentages uitgedrukt betekent dat een score voor Molenlanden van 57,4 %  ten 
opzichte van landelijk 48,7; concreet bijna 9% meer inwoners die niet sporten; 

- actief sporten in zowel teamverband als individueel sterk bijdraagt tot het welbevinden 
van onze inwoners en tevens een positieve doorwerking heeft voor de gezondheid van de 
Molenlanders; 

- sport bijdraagt aan het sociale leven (verenigingen) in de kernen en mogelijkheden biedt  
ter voorkoming van eenzaamheid; 

- de begroting 2020 melding maakt van het Nationaal Sportakkoord; 
- de gemeente op dit moment weliswaar breed aan een diversiteit van sport-activiteiten in 

alle leeftijdscategorieën bijdraagt in de vorm van o.a. subsidies, GiGa Molenlanden, 
sportconvenant met Gorinchem (inclusiviteit) et cetera; 

- een samenhangend sportbeleid in Molenlanden op dit moment ontbreekt; 
- een bundeling van lokale, regionale en landelijk initiatieven noodzakelijk is om tot een 

effectief sportbeleid te komen; 
- een ambitieus doel om Molenlanden positief op de landelijke ‘kaart’ te zetten nog niet 
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aanwezig is. 

 
Overwegende dat: 
 

- het percentage niet-sporters in Molenlanden binnen een periode van 3 jaar minimaal tot 
45% van de bevolking is teruggebracht (uitgaande van de cijfers zoals boven gehanteerd).  
Hetgeen betekent dat afgerond een daling van niet-sportende volwassenen moet worden 
gerealiseerd van 9%.      

- In december 2023 met trots kan worden gezegd dat de gemeente Molenlanden                             
de Sportparel van het Groene Hart is. 

 

 

 
Roept het College op: 
 
1. Te komen tot het opstellen van een samenhangende beleidsnotitie op het gebied van Sport en 
Gezondheid;            
2.  De beleidsnotitie medio 2020 voor te leggen aan de Raad; 
3. Een samenhangend uitvoeringsprogramma vanaf uiterlijk eind 2020 te starten. 
 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van VVD, Doe MEE en Progressief Molenlanden van de gemeenteraad van 

Molenlanden: 

 

De heer Snoek (VVD) 

Mevrouw De Moel (Doe Mee) 

De heer Verschoor (Progressief Molenlanden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL B 

 

(In te vullen door de griffiers) 
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Onderwerp: [ONDERWERP VOORGESTELDE BESLUIT] 

Motienr.: [NUMMER] 

 

 

Uitslag stemming: 

 

Gemeenteraad Molenlanden: 

Voor: Tegen: 

[NAMEN FRACTIES, OF BIJ HOOFDELIJKE 

STEMMING NAMEN RAADSLEDEN] 

 

[NAMEN FRACTIES, OF BIJ HOOFDELIJKE 

STEMMING NAMEN RAADSLEDEN] 

 

Uitslag:  Aangenomen/Verworpen* 

 

 


