Motie
Onderwerp motie:

Beweeg – en sportvisie

Vergaderdatum:

20 september 2017

Agendapunt (nr en naam):
3b1 Beweeg- en sportvisie
Status:
aangenomen
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op;
1. Voordat de raad over de Beweeg- en sportvisie besluit een oplegger te maken, zodat de genoemde ‘stip aan de horizon’
concreter wordt.
2. De raad, voor dat er definitief uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsnota, duidelijk te informeren over kernpunten van
de Beweeg- en sportvisie, zodat de raad in staat is zijn controlerende taak uit te voeren, bij:
 de inzet van de buurtsportcoaches, zodat de scheidslijn tussen buurtsportcoaches, Versa, BSO’s en onderwijs duidelijk is;
 de uitkomsten van een onderzoek naar de besproken varianten (beheervorm en tariefstructuur) en de bijbehorende
kostenplaatjes;
 de voortgang van de gesprekken met de hockeyvereniging Muiderberg en de voetbal Muiden / Muiderberg;
 en verder al die zaken waarvan het college weet of zou moeten weten dat die belangrijk zijn voor het de beweeg- en sport
visie in de gemeente Gooise Meren.
3. Eventuele besluitvorming met betrekking tot het gewenste toekomstige zwembad-aanbod ter goedkeuring voor te leggen aan
de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.

1

Toelichting
Overwegende dat:
1. de raad de kaderstellende en controlerende taken ook op het gebeid van sport en bewegen serieus neemt;
2. de raad de uitvoering overlaat aan het college;
3. de voorliggende visie op sport en bewegen een goed uitgangspunt is voor de verdere ontwikkeling van dit belangrijke
beleidsterrein;
4. de raad voorafgaand aan de besluitvorming over de visie inzicht wil wanneer er welke keuzes worden gemaakt, binnen welke
kaders en op basis van welke uitgangspunten;
5. in de gesprekken gebleken is dat de verenigingen zich kunnen vinden in deze visie;
6. het daarom ook van belang is dat onverwijld voortgang wordt geboekt op dit dossier;
7. een aantal onderwerpen politiek gevoelig ligt en de raad daarom op die punten dicht bij de uitvoering wil blijven;
8. de raad uitkijkt naar het vervolg: de oplegger en uitvoeringsnota.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Marlène Potjer-Scholten (VVD)
Nellejet van Tilburg (CDA)
Koos de Haan (D66)
Barbara Boudewijnse (GroenLinks)
Marieke Munneke Smeets (HvBNM)
Arno Haije (50PLUS)

1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren .

