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AMENDEMENT 2022-11-6k

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627
Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 - Stimuleren sport en beweging

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college in de programmabegroting (p. 47) constateert dat het percentage inwoners dat 

voldoende beweegt afneemt, sportverenigingen met dalende ledenaantallen kampen en de 
jeugd steeds minder buiten speelt;

2. minister Helder van sport momenteel een kennisagenda laat ontwikkelen met uitgangspunten 
waarop gemeenten beleid voor een gezonde groene leefomgeving - met de nadruk op ruimte 
voor buitenspelen - kunnen baseren;

3. het college bij de perspectiefnota een motie heeft overgenomen (motie 2022-07-15f) die 
oproept aandacht te geven aan de inrichting van een buitenruimte die uitnodigt tot sporten.

van mening dat
1. sporten en bewegen een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is;
2. bovenstaande constateringen laten zien dat we als gemeentebestuur in beweging moeten 

komen met als doel de negatieve trend te keren;
3. dat we dat kunnen doen door het laagdrempeliger maken van sporten en bewegen - denk 

aan het creëren van buitenfaciliteiten of het opzetten van acties om lid te worden van een 
sportvereniging;

4. sportverenigingen een positief sociaal klimaat bieden, wat bijdraagt aan het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden, het ontstaan van vriendschappen en het vergroten en versterken van 
sociale netwerken;

5. het goed is onder de huidige economische omstandigheden extra te kijken naar 
mogelijkheden voor kinderen en jeugd, waar aansluiten bij een sportvereniging niet 
vanzelfsprekend is;

6. de reserve beleidsplan financiële ruimte heeft voor de uitvoering van dit amendement, waarbij 
komt dat de decemberrapportage 2022 laat zien dat de actuele verwachting van het 
jaarresultaat 2022 € 2,9 miljoen is en waarbij het college in december voorstelt activiteiten die 
uit de reserve beleidsplan gefinancierd zouden worden, nu uit het jaarresultaat te dekken;

besluit de begroting gewijzigd vast te stellen
1. door de tekst van activiteit 2.2 op pagina 50 als volgt aan te vullen:_______________________
2.2 Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte
We dagen wijken en dorpen uit om met voorstellen te komen die sport en bewegen in de openbare 
ruimte stimuleren. Een pumptrackbaan kan een van deze voorstellen zijn. De voorstellen, inclusief 
budgetvoorstellen, worden voorafgaand aan de bespreking van de Perspectiefnota 2024-2027 
gepresenteerd.
We gaan samen met sportcoaches, schoolbestuurders en andere mogelijke stakeholders in 
Noordoostpolder het gesprek aan over een sportimpuis onder onze inwoners. Uit dit 
gesprek halen we concrete ideeën op, die kunnen helpen de negatieve trend in bewegen te 
keren. Hierbij kijken we of er kan worden voortgeborduurd op het Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord en op de Regeling Lokale Sportakkoorden in het algemeen. 
Sportverenigingen worden uitgedaagd om hierin een actieve rol te spelen. We volgen de 
ontwikkelingen rond de kennisagenda van minister Helder nadrukkelijk. Dit brengen we 
samen in een plan om in Noordoostpolder een stevige impuls te geven aan bewegen en 
sporten. De verwachte benodigde middelen worden geoormerkt in de Perspectiefnota 2024-



2027, waarna het definitieve plan de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2023 besluitvormend 
wordt voorgelegd. _____________________________________________________________

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:/
D66 Wim van Wegen

CU-SGP Anjo Simonse
\

CDA Maayolein Goelema

Voor: 3# Pu, CU- ScjP. GDA,o/UC Co(XPo7d>P;6i .ObZ

Tegen: O
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen



14-11-2022 Individuele stemresultaten 22:09

Amendement 2022-11-6k) Stimuleren sport en bewegen - D66 en CU-
Politieke Unie B.J. Allng Voor
A. Evers Voor S.G. Bosman Voor
W.C. Haagsma Voor L.H.M. Lammers Voor
A.L. Heerspink Voor H.M. Wledljk Voor
Y. Knobbout Voor VVD
T.E. Langenberg Voor J.M. Halma Voor
A.Tulnenga Voor A. Kromkamp Voor
ChrlstenUnie-SGP J.L.P. van Os Voor
S. deBoer Voor PvdA
T.J. van Dijk Voor H. van der Linde Voor
Y.M. van der Horst Voor L. Mulder Voor
O.P. Knljnenberg-Alblas Voor GroenLInks
J.W. Slmonse Voor H.M. Hekkenberg Voor
CDA S.J. Schrijver Voor
J.B.M.Bus Voor DBB
L. Oeerts Voor M.W. van Wegen Voor
M.T. Qoelema Voor
M. van derSlikke Voor
M.B.W. Ultdewilligen Voor
ONS

Voor |

Tegen


