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AAN
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond

DOOR TUSSENKOMST VAN
de griffier

Swalmen, 2 december 2022

Betreft: artikel 43 vragen RvO inzake energiekosten sportclubs- en verenigingen

Geacht college,

Vorige week hebben wij het bericht gelezen dat het kabinet besloten heeft om geen extra ondersteuning te 
bieden aan amateursportverenigingen die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten of dreigen te 
komen. (zie: https://nos.nl/artikel/2454329-kabinet-tast-niet-dieper-in-de-buidel-voor-sportverenigingen-in-
nood). 

Ook binnen onze gemeente lopen sportclubs- en verenigingen tegen de hoge energieprijzen aan. 
Demokraten Swalmen ontvangt deze signalen dan ook en maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan 
van deze clubs en verenigingen. 

In ons verkiezingsprogramma 2022-2026: Wijken en kernen maken Roermond hebben wij ook aangegeven 
dat sport niet alleen een vrijetijdsbesteding is maar ook meerwaarde heeft op het gebied van gezondheid, en 
sportclubs en verenigingen bijdragen ook een brede maatschappelijke functie hebben en dat zij ondersteund 
moeten worden door onze gemeente.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie dan ook de volgende vragen aan uw college:

1. Heeft u actief verbinding gelegd met onze sportclubs- en verenigingen ten aanzien van dit 
onderwerp en herkent u de signalen die bij ons binnenkomen?

2. Is het uw ambitie om onze sportclubs- en verenigingen (financieel) te ondersteunen in deze 
crisistijd?

3. Zo nee, waarom niet en wat is dan uw visie?
4. Zo ja, op welke manier gaat uw college daadwerkelijk daadkracht tonen om deze sportclubs en 

verenigingen op een gepaste wijze te ondersteunen? Bijv. als er gebruik gemaakt wordt van een 
gemeentelijke (sport)accommodatie door de huurprijs tijdelijk te verlagen?

5. Hoe ondersteunen wij onze sportclubs- en verenigingen in de verduurzamingsopgave? Concreet: 
op welke manier worden zij ondersteund in maatregelen om energie te besparen (bijv. het versneld 
aanbrengen van LED verlichting of door middel van het opwekken van duurzame energie)?

Wij zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet,

Namens de fractie van Demokraten Swalmen,

Jos Tobben, Niek Geraedts en Angela Sanders-Meuter
raadsleden
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