
    

Motie Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 22 september 2022,

Overwegende dat:
1. Sporten goed is om op een makkelijke en leuke manier sociale contacten te leggen.
2. Sporten de perfecte en natuurlijke manier is om eenzaamheid tegen te gaan.
3. Activiteiten (buitenshuis) ervoor zorgen dat mensen boven de 60 jaar zich zo lang mogelijk fit en gezond 

blijven voelen, waardoor de zelfstandigheid en bewegingsvrijheid gewaarborgd blijft.
4. “Meer bewegen voor ouderen” in Roermond een goede start kende, echter nu de eigen bijdrage 

langzaam omhoog gaat, veel senioren afhaken. Veel van de enthousiast begonnen MBvO-
activiteitengroepen hebben hun  deelnemers helaas weer verloren hebben of dreigen deze te gaan 
verliezen. Aanvankelijk door corona, nu door de financiële positie van velen van hen. Senioren kunnen 
namelijk de eigen bijdrage niet meer opbrengen en stoppen ermee. Voor velen is dat terug in hun 
isolement en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

5. Het belangrijk is dat in onze veranderende samenleving niemand buitenspel komt te staan. 
6. In een seniorvriendelijke gemeente senioren deel uitmaken van de samenleving en de omgeving 

rekening houdt met inwoners met een beperking. Ook ontmoetingen tussen jong en oud moeten plaats 
blijven vinden.

7. Er voor de jeugd t/m 21 jaar het Jeugdfonds Sport & Cultuur is. Een goed voorbeeld hoe er financiële 
ondersteuning kan worden geboden aan kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld om toch mee 
te kunnen doen met diverse (sport)activiteiten. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een 
intermediair: bijv. een buurtsportcoach, schuldhulpverlener of maatschappelijk werker.

8. Het belangrijk is dat er voor volwassenen die moeten leven rond het bestaansminimum ook een dergelijk 
fonds komt. Deze ondersteuning is er nu niet of moeilijk aan te vragen.

9. Er in verschillende Limburgse gemeenten al een Volwassenenfonds Sport en Cultuur is ingericht: 
https://www.volwassenenfonds.nl Hier kan men aanspraak maken op middelen van de Provincie Limburg 
en Limburgse vermogensfondsen. 

10. Het zou fijn zijn als ook voor volwassenen en met name senioren in Roermond een ‘Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur wordt ingericht, waar laagdrempelig een beroep op kan worden gedaan.

Roept het college van B&W op: 
1. te onderzoeken of Roermond een Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan instellen en aan te sluiten bij 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg.
2. de mogelijkheden die een dergelijks fonds voor onze senioren kan bieden in kaart te brengen;
3. de raad hierover tijdig te informeren, zodat een eventueel besluit tot oprichting kan worden meegenomen 

in de begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 22 september 2022. 
De griffier,             De voorzitter,

Ingediend door: Jos Tobben (DS), Niek Geraedts (DS), Angela Sanders-Meuter (DS), Jorge Wolters Gregorio 
(SP). 

https://www.volwassenenfonds.nl/

