
  

           

Motie convenant Airborne Wandeltocht

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 1 juni 2016:

Constaterende dat: 
 het convenant tussen de gemeente en Politie Sport Vereniging (PSV) nu al een jaar bij de 

gemeente ligt;
 er een op onderdelen uitgewerkt overzicht van de facilitaire kosten m.b.t de Airborne wandeltocht 

ontbreekt; 
 hierdoor ook het inzicht in de financiële situatie niet compleet is.

Overwegende dat:
 de Airborne Wandeltocht, ’s werelds grootste eendaagse internationale wandeltocht, een icoon is 

van onze gemeente;
 dit jaar alweer de 70e editie van de wandeltocht wordt georganiseerd;

 de voorbereidingen van de 70e editie van de wandeltocht al wel in volle gang zijn;

 het proces rond het tot stand komen van een convenant tussen gemeente en PSV ogenschijnlijk 
stil ligt;

 hierdoor de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nog niet duidelijk zijn;

 de subsidie inmiddels al wel is stopgezet echter dat de financiële afspraken m.b.t. de Airborne 
wandeltocht formeel nog niet definitief zijn vastgelegd in het convenant;

 aan de basis van het convenant een transparant en helder overzicht van de financiën ten 
grondslag dient te liggen;

 het van belang is op korte termijn duidelijkheid te scheppen in de relatie/verhouding tussen 
gemeente en PSV;

 de gemeente nu aan zet is om het concept convenant op zo kort mogelijke termijn aan te bieden 
aan PSV ter bespreking.

Draagt het College op:
 met de PSV binnen nu en drie maanden in gesprek te treden en het voornoemde concept 

convenant te bespreken (op bestuurlijk niveau) en zsm tot een afronding te komen, waarbij 
organisatorische en financiële verantwoordelijkheden eenduidig worden vastgelegd;

 de raad bij te praten over de voortgang van dit proces in bijvoorbeeld de actieve informatieplicht.

En gaat over tot de orde van de dag. 

GB                      CDA                       PRD                          GL                            VVD                        D66


