
 

 

 
 
 
 
 
AMENDEMENT 
Art. 28 RvO 
           

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Naar aanleiding van agendapunt: 6  
 

 
Onderwerp:  Amendement Sport- en beweegagenda Sportief vitaal  

 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 10 mei 2022 
 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Punt 1 van het dictum in het raadsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 
  

1. vast te stellen de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte Sport- en beweegagenda 
Sportief vitaal met de volgende aanpassingen: 

 
Aanpassing op pagina 11:  
We gaan de sportbehoeften en wensen van jongeren in het middelbaar onderwijs in beeld 
brengen en dit vertalen naar concrete aanbevelingen voor sportaanbieders. 
 
Wijzigen in: 
We gaan de sportbehoeften en wensen van jongeren in het middelbaar onderwijs in beeld 
brengen. 
We willen meer zicht krijgen op specifieke groepen jongeren die moeite hebben om in 
beweging te komen/te blijven en dit vertalen naar concrete aanbevelingen voor 
sportaanbieders. 
 
Aanvulling op pagina 13: onderaan bij het kopje promoten sportaanbod.  
De gemeente sluit zich aan bij het regionale samenwerkingsverband ‘unieksporten’ dat zich 
tot doel stelt om de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking te bevorderen.   
 
Aanpassing op pagina 13: bij kopje financiële ondersteuning sportdeelname 
volwassenen 
Waar het Kindpakket voorziet in financiële ondersteuning ten behoeve van de sportdeelname 
van kinderen, is er geen vergelijkbare regeling ten behoeve van de sportdeelname van 
volwassenen. In het kader van de evaluatie van het gemeentelijk minimabeleid, zal de 
overweging gemaakt worden wat het nut of de noodzaak van een dergelijke toevoeging zou 
zijn. Er wordt ook gekeken naar de financiële gevolgen. 
 
Wijzigen in:  
 
Waar het Kindpakket voorziet in financiële ondersteuning ten behoeve van de sportdeelname 
van kinderen, is er geen vergelijkbare regeling ten behoeve van de sportdeelname van 
volwassenen. In het kader van de evaluatie van het gemeentelijk minimabeleid zal bekeken 
worden hoe ook volwassenen hierin financieel ondersteund kunnen worden. 



 

 

 
Aanpassing op pagina 17: thema 4 bij kopje subsidiemogelijkheden. 
Gemeentelijke subsidies voor maatschappelijke initiatieven zijn beschikbaar om op financiële 
wijze ondersteuning te kunnen bieden. De thema’s waarvoor de mogelijkheid tot subsidie 
geldt, zijn in lijn met de in deze notitie gestelde ambities en doelstellingen.  
 
Wijzigen in:  
 
In de afgelopen raadsperiode hebben we vanuit het beleidsveld sport- en bewegen 
maatschappelijke initiatieven van verenigingen ondersteund doormiddel van 
projectsubsidies. In de komende periode willen we het subsidietraject evalueren met de 
verenigingen op gebruiksvriendelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. In de tussentijd 
blijft de projectsubsidie beschikbaar voor initiatieven in lijn met de in deze notitie gestelde 
ambities en doelstellingen.  
 

Aanpassing op pagina 20: thema 5 bij kopje ambitie.  
Onderaan toevoegen:  
 
In alle kernen gaan we met de scholen en de dorpsraden in gesprek over het 
beweegvriendelijker maken van de buitenruimte en het veiliger inrichten van loop- en 
fietsroutes voor kinderen. We geven in de komende raadsperiode een speelimpuls aan 
wijken waar bovengemiddeld veel beweegarmoede is.  
 

Aanpassing op pagina 21: thema 5 bij kopje rookvrije sportomgeving kinderen 
Onderaan toevoegen:  
 
Opgroeien in een kansrijke omgeving. We sluiten met onze sport- en beweegambities aan bij 
het langjarig project OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) en de campagne 18NIX. 
Vermindering en ontmoediging van middelengebruik is belangrijk om gezond op te groeien. 
Sport en bewegen zijn belangrijke pijlers die ondersteunend werken om gezonde keuzes te 
leren maken.  
 
 

  
Indieners:  
Daniel Huising (CDA), Petra ’t Hoen (PVDA), Jos de Jonge (Groep Jan Zwerus), Mariëlle v.d. 
Berg (CU) en Adriaan Kasteleijn (SGP) 
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