
 
 
 

Motie 
 

Onderwerp:  sport en cultuur 

  

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 8 juli 2021.   

 

gelezen:   

de perspectiefnota 2022, raadsvoorstel RV2021/078 

 

overwegende dat: 

• Er richtinggevende uitspraken gevraagd worden voor o.a. harmonisatie sportbeleid in de 

beslispunten van de perspectiefnota 2022; 

• West Betuwe per inwoner minder besteedt aan sport dan omliggende gemeenten en ook 

minder dan het landelijk gemiddelde; 

• Onze gemeente desondanks in vrijwel alle kernen nog een bloeiend verenigingsleven heeft; 

• Dit vooral te danken is aan de inzet van vele vrijwilligers en zij onze steun en waardering 

verdienen; 

• Verenigingen onder grote druk staan door de omstandigheden van de covid-19 pandemie; 

• Het juist nu cruciaal is om er als gemeente en gemeenschap voor hen te zijn; 

 

voorts overwegende dat: 

• Bewegen, sporten en cultuur een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Gezondheid, 

sociale binding, inclusie is belangrijk om als overheid in te investeren. 

• Er meer aandacht ontstaat voor bewegen en sporten in de openbare ruimte. De behoefte 

bestaat aan fitnessparcours, ruiterpaden, vissteigers en dergelijke. Hiervoor zijn thans geen 

middelen beschikbaar. 

• Individuele sporten (wel of niet georganiseerd) en (terugkerende) sportevenementen in onze 

gemeente nu nauwelijks onze aandacht hebben; 

• Sport en cultuur in verenigingsverband er is voor alle leeftijden, dit mensen verbindt en tevens 

een sterke sociale functie heeft; 

• Het uitgangspunt is dat harmonisatievoorstellen binnen de huidige begroting moeten passen, 

het zogenaamde 0-scenario. Het uitwerken van het 0-scenario teveel negatieve gevolgen heeft 

en geen enkele ruimte laat voor nieuwe initiatieven; 

 

is van mening dat: 

• Verenigingen voor sport en cultuur een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van 

mensen; 

• Zij ook een grote meerwaarde hebben voor de leefbaarheid van een dorp of stad, daarbij ook 

denkend aan de amusementswaarde en de organisatie van diverse nevenactiviteiten in de 

plaats; 

 

roept het college op: 

• M.b.t. de harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 naast het 0-scenario (budgettair 

neutraal) een plus-scenario uit te werken (voor de komende 5 jaar) waarin aangegeven wordt 

hoe de uitvoering van de hierboven genoemde doelstellingen meer ruimte gaat krijgen en er 

minder negatieve effecten ontstaan; 



• In dit kader met voorstellen te komen waarin de verenigingen voor sport en cultuur, en aan 

nieuwe initiatieven, meer ruimte geboden wordt;  

• De financiële consequenties in beeld te brengen en de raad voor te leggen om daarna te 

verwerken in de programmabegroting; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

    

ChristenUnie, Fred Temminck, fractievoorzitter    

 

 

 

 

H. de Man  L. van Bruchem  F. Broedelet  R. Hoogveld 

fractievoorzitter fractievoorzitter fractievoorzitter fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


