Motie waarderingssubsidie sport
De raad in vergadering bijeen op 10 november 2020
Overwegende dat:
•

•

•

•

Er niet met de sportverenigingen overlegd is over deze bezuiniging, het nieuwe beleidsplan
Sociaal domein in 2021 wordt behandeld een herkansing is om in overleg met verenigingen
te gaan over de nut en noodzaak van de waarderingssubsidie
Een totale opheffing van de waarderingssubsidie voor kleine verenigingen desastreus zal
uitpakken en een verschraling van het sport aanbod. Daarnaast verenigingen op dit moment
andere inkomsten mislopen door de corona crisis
Momenteel het sport aanbod voor gehandicapten beperkt is in de gemeente vooral bij
reguliere verenigingen. Een stimulans van de waarderingssubsidie voor gehandicapte hierbij
kan helpen.
NOC-NSF streeft naar inclusieve verenigingen en het inclusie beleid van de gemeente een
inclusieve samenleving toejuicht.

Constaterende dat:
•

•

•

Met de waarderingssubsidie sportverenigingen gestimuleerd worden met een financiële
prikkel van 20 euro per jeugd en 50+ lid deze groep aan het sporten te krijgen, wat
preventief kan werken voor de gezondheid en tegen hoge zorgkosten.
Daarnaast de waarderingssubsidie meetelt (en oorspronkelijk ook evalueerden) wat
verenigingen met de subsidie terug doen aan de lokale gemeenschap en fusies worden extra
gewaardeerd
In 2021 de waarderingssubsidie van 66.833 euro wordt gehalveerd met 33.000 euro en stopt
in 2022, is besloten in de raadsvergadering over de begroting voor 2020.

Roept het college op:
•
•

•

De voorgestelde opheffing van waarderingssubsidie sport in 2022 te beëindigingen.
De nut en noodzaak van de subsidie met de verenigingen te evalueren voor het beleidsplan
sociaal domein. Bij de evaluatie als bespreekpunten mee te nemen het toevoegen van
gehandicapten en het wel of niet schrappen van de 50+ leden subsidie.
Met een voorstel te komen bij het beleidsplan sociaal domein

En gaat over tot de orde van de dag.
Vanwege de Corona tijd zal 1 handtekening voor alle indieners gelden.
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