gemeente

Den Helder
Geamendeerd raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

: 18 maart 2013

Besluit nummer

: RB12.0206

Onderwerp

: Kadernota sportbeleid 2013 - 2016

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0268 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 6 november 2012;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op
26 november 2012 en 11 maart 2013;
besluit:
de Kadernota sportbeleid 2013 - 2016 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
)

op pagina 5 hoofdstuk 3 bij "vier speerpunten" toevoegen:
'5. Het zoveel mogelijk aanpassen van accommodaties, zodat zij toegankelijk zijn voor minder valide sporters.'

*)

pagina 10 onder kopje "Jeugdsportfonds" na ...een doorstart kan maken, toevoegen:
'Hiertoe dient er een structurele oplossing te komen voor de periode die volgt op het stoppen van de Abu
Thaleb gelden.'

**) pagina 12 onder kopje "zwembaden" na Julianadorp toevoegen:
'en de Visbuurt'.
***) pagina 5 hoofdstuk 3 schrappen paragraaf 4 "Nieuwe kansen voor de Helderse sport: zee, strand en openbare
ruimte".
Aldus besloten in de raadsvergadering
van 18 maart 2013.
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amendement
amendement
amendement
amendement

nr. AM9.3 van de fractie
nr. AM9.5 van de fractie
nr. AM9.6 van de fractie
nr. AM9.7 van de fractie
Raadsbesluit

van GroenLinks, PvdA en Vrije Socialisten;
van D66, Vrije Socialisten, PvdA en GroenLinks;
van D66, Vrije Socialisten, PvdA en GroenLinks;
van PvdA en GroenLinks.
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AMENDEMENT nr.:
datum raadsvergadering:

aagten om en) verworpen / ingetrokken

Amendement.
De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op maandag 18 maart
2013;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 12.0269 met betrekking tot het
vaststellen van de Kadernota sportbeleid 2013-2016;

besluit:
de Kadernota sportbeleid 2013-2016 vast te stellen met inachtneming van de
volgende wijziging;
Op blz. 5; Hoofdstuk 3, "vier speerpunten"
Toevoegen:
5. Het zoveel mogelijk aanpassen van accommodaties, zodat zij toegankelijk zijn
voor mindervalide sporters.

Namens de fracties van

GroenLinks

P.v.d.A

Vrije Soc.

Op blz. 6 wordt
wordt aangegeven dat de gemeente de taak op zich neemt om het WMO
platform in te schakelen bij het verbeteren en vergroten van het beweegaanbod
voor ouderen en minder validen.
In de sportmonitor komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de
accommodatie niet aangepast is voor mindervaliden.
De focus van sportservice is; zoveel mogelijk gehandicapte sporter laten sporten
bij reguliere verenigingen.
Dit alles maakt het noodzakelijk om te zorgen dat de accommodaties hierop
worden aangepast.

AMENDEMENT n r . :

£f-

datum raadsvergadering:
it? MAPr&T
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aangenomen Averworpen / ingetrokken

Amendement

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 18 maart 2013;

gelezen het raadsvoorstel RVO12.0268, betreffende het vaststellen van de Kadernota
Sportbeleid 2013 -2016 en de besprekingen in de commissie MO op 11 maart 2013;
besluit:

de Kadernota sportbeleid 2013-2016 vastte stellen met inachtneming van de volgende
wijziging:

1. Op bladzijde 10 onder 'Jeugdsportfonds' na .... een doorstart kan maken.:
Toevoegen: 'Hiertoe dient er een structurele oplossing te komen voor de periode die
volgt op het stoppen van de Abu Thaleb gelden'.
Namens de fractie van:

D66
Frans C. Klut

/

Toelichting;

Voordat de regeling vanuit het Jeugdsportfonds in werking werd gesteld was de
stimulering sportparticipatie evenals de cultuurparticipatie voorde minima een
onderdeel van de bijzondere bijstand en werd individueel toegekend. D66 is van
mening dat deelname aan sport voor ieder kind bereikbaar moet zijn en pleit er
daarom voor om na het wegvallen van de Abu Thaleb gelden, structureel te voorzien
in de financiering van het Jeugdsportfonds. Aansluitend na het vaststellen van de
kadernota Sportbeleid 2013-2016 kan dan vóór de behandeling van de kadernota
gezocht worden naar een financiële dekking.

AMENDEMENT nr.:

O)- 6

datum raadsvergadering:

(

aangenomen />erworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 18 maart 2013;

gelezen het raadsvoorstel RV012.0268, betreffende het vaststellen van de Kadernota
Sportbeleid 2013 -2016 en de besprekingen in de commissie MO op 11 maart 2013;
Besluit:

Toe te voegen op pagina 12 onder zwembaden na Juiianadorp "en de Visbuurt".

Namens de fractie van:

D66
Frans C.Klut

Toelichting;

Bij de behandeling van de Kadernota Sportbeleid in de commissie MO bleek het niet
mogelijk om eenvoudig dit even simpel toe te voegen. Zwembad is uniek en sinds
1975 een begrip in Den Helder en omstreken als officieel erkende zwemschool.

AMENDEMENT nr.
datum raadsvergadering:

S3

aangenomen//
verworpen / ingetrokken
aan»

Amendement
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 18 maart 2013:
gelezen het raadsvoorstel RVO12.0268, betreffend e het vaststellen van de Kadernota Sportbeleid
2013 -2016 en het advies nummer CA13.00020 van de commissie MO,

besluit:
de Kadernota sportbeleid 2013-2016 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijziging:
Schrappen: paragraaf 4; "Nieuwe kansen voor de Helderse sport: zee, strand en openbare ruimte"
uit Hoofdstuk 3.

Toelichting
Een sportnota is bedoeld om een heldere visie te schetsen op sportbeleid binnen de gemeente en
niet om een schoon strand te promoten of een botterrace onder de aandacht te brengen. Voor deze
vorm van "city-marketing-praat" zijn andere kanalen beschikbaar en geschikt(er).

Namens de fractie van:

PvdA

Aukelïen Jellema

