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Betreft: Art 40 brief Weerter Sport Akkoord

Geacht college,
In de zomer is het Weerter Sportakkoord ondertekend. Fijn dat een lokaal sportakkoord ook in
Weert is gerealiseerd. In dit akkoord staan o.a. de betrokken partijen, thema’s en gemaakte
afspraken. Ik heb hierover enkele vragen:
• Weert in Beweging (WiB) is o.a. verantwoordelijk voor borging, uitvoeringsbudget. Waarom is
gekozen voor Weert in Beweging? Nog niet zo lang geleden is de Weerter Sportraad opgeheven
wegens gebrek aan belangstelling en geen draagvlak bij verenigingen. Rol van deze raad lijkt op
de rol die WiB nu krijgt.
• op pg 8 staat een aantal ambities. Deze spelen echter al jaren. In hoeverre zijn ze nieuw en
worden de uitdagingen nu wel opgelost?
• op pg 10 staat een aantal sportverenigingen, andere betrokken partijen. Zijn alle
sportverenigingen betrokken? Wat met andere fysiotherapeuten die niet in het overzicht staan?
En organisaties als bijv SJG/Mediweert, Stg Gaan voor Goud?
• op pg 11 staat dat de borging via Weert in Beweging is geregeld, incl het uitvoeringsbudget.
Hoe hoog is dit budget? Bepaalt WiB wie, welke vereniging wat krijgt? En is er overlap met het
subsidiebeleid?
• Vooropgesteld: sporten, bewegen is voor iedereen relevant. Gelet op de kengetallen doet Weert
het niet slecht, maar zijn verbeteringen mogelijk. Gaan we die realiseren met dit Weerter
Sportakkoord?
Het is geenszins mijn bedoeling Weert in Beweging te bekritiseren. Het platform krijgt echter een
grote rol bij de realisatie o.a. gelet op passage op pg 11:
“Met een coördinerend platform en een samenwerkend Weert is het sportakkoord goed geborgd.”
Het proces tot keuze van deze partij is niet geheel duidelijk. En de activiteiten van de Weerter
Sportraad hebben niet tot realisatie van soortgelijke ambities geleid.
Met vriendelijke groet,
Thomas van Gemert
Fractievoorzitter VVD Weert

