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Geachte raadsleden,

De fractie van de PvdA heeft tijdens de vergadering van de Commissie Inwoners op 1 februari 2016  

een aantal vragen gesteld over de Gelrepas. De vragen van de PvdA-fractie worden hieronder 

beantwoord. 

Vraag

Het ombudsteam van de PvdA is op bezoek geweest bij bewoners in Oosterbeek. Daar hoorden zij 

van inwoners dat zij ontevreden zijn over de Gelrepas. De website wordt onduidelijk gevonden, de 

sportschool in Oosterbeek doet niet mee, het is erg Arnhems. PvdA wil graag een evaluatie van de 

Gelrepas om de ervaringen te toetsen. Herkent het college de onvrede?

Antwoord

Het College herkent niet de onvrede over het gebruik van de Gelrepas. Bij de besluitvorming in uw 

raad is afgesproken het gebruik van de Gelrepas na een jaar te evalueren. In het 4de kwartaal van 

2016 ontvangt u de resultaten van deze evaluatie. 

Op de website van de Gelrepas (www.gelrepas.nl) staat alle relevante informatie over de Gelrepas. 

Via de website kunnen Gelrepashouders zich abonneren op de nieuwsbrief. Geabonneerden 

ontvangen elke twee maanden het actuele Gelrepasprogramma en daarnaast worden zij bericht 

over elke nieuwe actie van de Gelrepas. Het aanbod van voorzieningen/activiteiten is in het 

Gelrepasprogramma nu per thema (cultuur, sport, ontspanning etc.) onderverdeeld. Omdat er 

inmiddels 7 regiogemeenten zijn die de Gelrepas verstrekken, zal er binnenkort per gemeente een 

overzicht komen met daarin het aanbod en tegen welke voorwaarden men kan deelnemen, 

opgenomen. Wij verwachten dat het gebruik van de website voor Gelrepashouders hierdoor 

eenvoudiger wordt en het bovendien nog meer inzicht verschaft in de aanwezigheid van het 

(lokale) aanbod van voorzieningen/activiteiten.

Al onze lokale sportverenigingen/-instellingen zijn bij de start van de Gelrepas geïnformeerd over 

het bestaan en het gebruik ervan. Wanneer een Gelrepashouder zich met een Gelrepas meldt bij de 

betreffende sportvereniging/-instelling, weet deze – als het goed is- hoe hiermee om te gaan. Een 

sportvereniging/-instelling hoeft zich niet specifiek aan te sluiten bij de Gelrepas. De 

regiocoördinator van de Gelrepas heeft naar aanleiding van de vragen van de PvdA-fractie contact 

opgenomen met de betreffende sportschool in Oosterbeek. Volgens de sportschool heeft zich bij 

hen nog niemand met een Gelrepas gemeld of gevraagd of men kan sporten met een Gelrepas. 

Daarnaast vraagt sporten bij deze sportschool voor iemand met een laag inkomen een forse 
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jaarlijkse eigen bijdrage, te weten € 135, - voor de jeugd en € 495,- voor volwassen. De 

jaarcontributie van een sportvereniging/-instelling voor GelrePashouders tot 18 jaar wordt, op 

vertoon van de GelrePas 2016, namelijk vergoed tot een maximum van € 225,00 per jaar. Vanaf 18 

jaar wordt 50% van de jaarcontributie vergoed tot ten hoogste € 225,00. Voor onze 

Gelrepashouders zijn er dan ook goedkopere alternatieven om te sporten. 

Wij zijn nog volop bezig met de uitbreiding van ons lokale aanbod aan voorzieningen en activiteiten 

binnen de Gelrepas. Tot slot is het College van mening dat het kunnen deelnemen van 

Gelrepashouders aan alle activiteiten binnen het Gelrepasprogramma, dus ook de activiteiten 

buiten de eigen gemeente, de mogelijkheden tot participatie vergroot. 
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