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MOTIE
Sport- en cultuurvergoeding voor kinderen uit
minimagezinnen

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 13-07-2022
Raadsvoorstel: Perspectiefnota 2023
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
1) Het college in het nieuwe coalitieakkoord er veel aan gelegen is dat sport en cultuur
bereikbaar moeten zijn voor álle Amstelveners, dus ook voor de mensen met een kleine
beurs.
2) Een meerderheid van de raad deze mening deelt met het college
3) De sportverenigingen niet zijn aangesloten bij de Amstelveenpas en derhalve kortingen op
basis van deze Amstelveenpas niet verstrekt kunnen worden
4) De raad in het verleden met onderbouwing heeft besloten om de vergoeding voor sport en
cultuuractiviteiten van kinderen van €450 te verlagen naar € 250.
5) Een inspreker op 6 juli al inzicht verschafte in de achterliggende problematiek.
6) Het bedrag van € 250 per kind dat wordt verstrekt via de gemeente voor sport- en
cultuuractiviteiten niet voor iedereen toereikend is om het lidmaatschap van een
sportvereniging, sportuitrustingen en reiskosten te betalen.
Van mening dat:
1) Burgerparticipatie zoals inspreken ook serieus moet worden behandeld.
Verzoekt het college om:
1) Onderzoek te doen naar de hoogte van het budget sport- en cultuuractiviteiten voor
kinderen van minimagezinnen en hierbij minima zelf goed te betrekken. Hierbij te
onderzoeken:
a. of het gehanteerd bedrag van 250 euro per kind naar huidige maatstaven
van levensonderhoud en kosten voor sport en cultuur toereikend is of
verhoogd moet worden (naar bijvoorbeeld 450 euro per kind per jaar).
b. wat:
i. Hiervan de financiële gevolgen voor de gemeente zijn.
ii. Welke (positieve en negatieve) prikkels hiervan uitgaan. Ook in
termen van armoedeval.
iii. de verhouding is tot uitgaven die inwoners op dit gebied doen die
geen gebruik (kunnen) maken van minimaregelingen.
2) Daarbij het uitgangspunt te hanteren dat het doel van de inzet van de gelden is
om voor kinderen gelijke kansen te creëren.
3) Te onderzoeken hoe het gebruik van deze minimaregelingen vergroot kan worden en
welke verdere mogelijkheden er zijn om de participatie te verhogen, waaronder in ieder
geval verbreding van de mogelijkheden van het inzetten van de Amstelveenpas en
andere initiatieven zoals verrijkte schooldagen, de inzet van het jeugdsportfonds en
open sportinlopen in de wijken.

4) Zo snel als mogelijk en het liefst bij begroting 2023 met een concreet voorstel te
komen en daarbij de verdeling van het benodigde budget over minimavoorzieningen,
sport en cultuur mee te nemen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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