
            

Motie Financiën Airborne Wandeltocht

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

Constaterende dat: 
 De subsidieregeling naar de Politie Sport Vereniging vanuit de gemeente gestopt is;
 De Politie Sport Vereniging sinds kort, door de gemeente, moet (mee-)betalen aan de faciliterende 

kosten van de Airborne wandeltocht;
 Dat de Politie Sport Vereniging vorig jaar, vanwege het slechte weer, te maken heeft gehad met 

veel onvoorziene kosten;
 De Politie Sport Vereniging zelf heeft gezocht naar financiële hulp bij de provincie, mede om hun 

70-jarig bestaan te bekostigen;
 De Politie Sport Vereniging door prijsverhoging van het kaartje van 0.50 cent zelf geld heeft 

gegenereerd om de extra kosten van het voorafgaande jaar “weg te poetsen”;

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

is van onze gemeente en dit jaar de 70e editie van de wandeltocht wordt georganiseerd;
 Dat in veel beleidstukken van onze gemeente duidelijk staat dat wij cultuurhistorie hoog in het 

vaandel hebben staan;
 Dat de provincie wel financieel bijdraagt aan de 70e editie van de Airborne wandeltocht en dat als 

wij als gemeente, terwijl wij dit evenement belangrijk vinden, voor de 70e editie niet extra financieel 
steunen;

 Loslaten in vertrouwen nooit mag betekenen dat je evenement het gevoel geeft niet van groots 
belang te zijn;

 De voorbereidingen van de 70e editie van de Airborne wandeltocht al in volle gang zijn, terwijl het 
convenant (oa de financiële afspraken) tussen gemeente en Politie Sport Vereniging nog niet 
helder is;

 De Airborne wandeltocht de gemeente een toeristische en economische impuls geeft met haar 
ruim 50.000 bezoekers.   

Draagt het College op:
 De 70e editie van de Airborne Wandeltocht (eenmalig) financieel te steunen met een bedrag van 

15.000 euro met het verzoek de portefeuillehouder van cultuur en financiën een dekking te laten 
zoeken binnen de begroting. Suggestie daarvoor zijn post onvoorzien, post economie & cultuur en 
subsidiefonds burgerinitiatief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

GB                                              CDA                                            PRD


