
MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

Den Helder 

Motie vreemd aan de orde van de dag over het jeugdsportfonds 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 29 september 2014, 

constaterende dat 
- wij op 17 september jl. tot onze schrik en verbazing uit het Noord Hollands Dagblad moesten 

vernemen dat het Jeugdsportfonds door zijn middelen voor dit jaar heen is:tot onze schrik, 
omdat wij dit fonds van groot belang vinden en tot onze verbazing, omdat wij hierover niet zijn 
geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders; 

overwegende dat 
- het Jeugdsportfonds het sporten in verenigingsverband voor kinderen van 4-18 jaar mogelijk 

maakt, die dit om financiële redenen zonder dit fonds niet zouden kunnen; 
- het Jeugdsportfonds zonder subsidie van de gemeente onvoldoende in staat blijkt voldoende 

middelen aan te trekken om aan de vraag te kunnen voldoen; 
- de reeds verstrekte subsidie niet toereikend blijkt te zijn; 
- in het verleden de onderbesteding uit het sociaal domein altijd terugvloeide naar de algemene 

middelen; 
- Het beoefenen van sport niet alleen goed te voor de gezondheid, maar kunnen participeren in 

een sportvereniging ook goed is voor de ontwikkeling van een kind; 
- De preventieve werking die hiervan uitgaat met de huidige ontwikkelingen alleen nog maar 

belangrijker wordt; 

van mening zijnde dat 
- élle kinderen in de gemeente Den Helder gelet op het bovenstaande mee moeten kunnen doen 

aan sportbeoefening; 
- met nog drie maanden te gaan, zo snei mogelijk middelen moeten worden vrijgemaakt ten 

behoeve van het Jeugdsportfonds; 

draagt het college op 
ƒ"- -f, 10.000/vrij te maken uit de algemene middelen en dit zo spoedig mogelijk aan het 

Jeugdsportfonds beschikbaar te stellen ter dekking van de aanvragen voor het laatste kwartaal 
van 2014, 

O en gaat over tot de orde van de dag. 

<Ö5 
Frans Klut en Petra van Dooren - Lansdorp 
Namens de fractie van D66 Den Helder 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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