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MOTIE naar aanleiding van een agendapunt        

  

  

Art. 29 RvO   
                    

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

Motie naar aanleiding van agendapunt 5, Sport- en beweegagenda Sportief vitaal  

Onderwerp: Verzoek aan het college om te komen tot een integrale visie op sport  

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

Gehoord de beraadslaging,  
  

Constaterende dat,  

- De voorliggende sport- en beweegagenda Sportief vitaal een goede aanzet is om sporten en 

bewegen onder de aandacht te brengen bij onze inwoners, maar nog niet voorziet in het door de 

gemeenteraad gewenste integrale sportbeleid;  

- Er onder andere een traject is ingezet om te komen tot harmonisatie van de voetbalterreinen, 

maar dat dit ook wellicht voor andere sporten nog nodig is;  

- Het nu ontbreekt aan een integrale visie op sport in onze gemeente waardoor dit soort 

voorstellen niet in een goede context beoordeeld kunnen worden.  

Overwegende dat,  

- Het wenselijk is dat er een integrale visie op sport komt met een duidelijke uiteenzetting van 

het sportbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee waardoor integrale afwegingen gemaakt 

kunnen worden bij het vaststellen van beleid, het beoordelen van initiatieven etc.   

- De sport- en beweegagenda een onderdeel kan zijn van een nog op te stellen integrale visie op 

sport;  

- Onder meer bijlage 4 (het afwegingskader) van deze agenda beter past in een integraal 
sportbeleid dan in de sport- en beweegagenda zelf.    

http://www.sgpgo.nl/
http://www.sgpgo.nl/


Verzoekt het college,  

-  Vanwege het belang van bewegen de uitvoering van de sport- en beweegagenda Sportief vitaal 

ter hand te nemen, maar tegelijkertijd ook een voorstel voor te bereiden om te komen tot een 

integrale visie op sport waarin wellicht meerdere scenario’s zijn uitgewerkt en deze in de loop 

van 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad  

  

  

en gaat over tot de orde van de dag.  

  

Indieners: Adriaan Kasteleijn (SGP) en Mariëlle van den Berg (ChristenUnie) 
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( handtekening )   
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