
Motie

Kickstart voor verenigingen en hun onderkomens

Agendapunt: Motie 01.07.21

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Jeanette Elstak (CDA)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 juli 2021,

constaterende dat: 

1. de coronacrisis veel impact heeft op het verenigingsleven in onze gemeente;

2. dit vele verenigingen en hun onderkomen negatief geraakt heeft op financieel en bestuurlijk 

vlak; 

3. dat sommige verenigingen constateren dat leden minder betrokken zijn geworden; 

4. het veel vraagt van vrijwilligers die deze verenigingen, maar ook de verenigings- of 

dorpshuizen draaiende houden; 

5. deze verenigingen en dorpshuizen veel betekenen voor de inwoners van onze gemeente; 

6. de gemeente van het rijk en de provincie substantiële bedragen heeft gekregen om de 

effecten van de coronacrisis te milderen;

overwegende dat: 

a. verenigingen niet altijd weten wat de mogelijkheden zijn om (financiële) steun te ontvangen 

of soms ook schaamte ondervinden om deze te vragen;

b. door de coronacrisis veel inwoners op zoek zijn gegaan naar alternatieven die vaak niet in 

team of groepsverband zijn en dit effect heeft op het ledenaantal van bepaalde verenigingen; 

c. actief leden werven vaak een ondergeschoven kindje is bij veel verenigingen en hiervoor ook 

soms de (financiële) middelen missen;

d. een actief faciliterend plan vanuit de gemeente eraan bijdraagt dat het rijke verenigingsleven 

in onze gemeente behouden blijft;

e. een rijk verenigingsleven bijdraagt aan welzijn en gezondheid van inwoners van onze 

gemeente; 

f. verenigingen een belangrijke rol spelen voor alle inwoners maar met name ook onze jeugd;

verzoekt het college: 

1) Op korte termijn en laagdrempelig te onderzoeken welke steun het meest gewenst is om 

verenigingen en hun onderkomens in het nieuwe verenigingsseizoen een ‘kick-start’ te 

geven;

2) De uitkomsten van dit onderzoek om te zetten naar financiële of immateriële steun en deze 

te realiseren voor het einde van 2021 en hiervoor gebruik te maken van (een deel) van de 

aanwezige coronagelden. 

3) De raad actief op de hoogte te stellen van de uitkomsten en steunmaatregelen;

en gaat over tot de orde van de dag.



Ondertekening:

Lotte Pragt-Fles

(CDA)

Toelichting:

Voor laagdrempelig onderzoek kan gebruik gemaakt worden van een online vorm van enquêtering 

zodat er op korte termijn veel groepen bereikt kunnen worden. Ook is het met deze vorm makkelijk 

om snel resultaten te tonen. 

Voorbeelden van immateriële steun kunnen zijn: ondersteuning bieden bij het werven of behouden 

van vrijwilligers, ondersteuning beiden bij het werven van nieuwe leden, een publiekscampagne om 

het belang van een actief verenigingsleven en vrijwilligers hier voor te vinden in onze gemeente naar 

voren te brengen.


