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Amendement is verworpen met 5 stemmen voor (GB PRD) en 17 

stemmen tegen (GL VVD D66 PvdA CDA). 
                                                                                                  

Amendement Sportvisie 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 

september 2021, 

Constaterende dat: 

• In de sportvisie vier thema’s ambities zijn geformuleerd;  

• In de sportvisie de vier thema ambities zijn verbijzonderd naar specifieke 

ambities en de rol van de gemeente onder onderdeel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4; 

• Als afgeleide van de sportvisie elke 2 jaar een uitvoeringsplan met 

resultaatafspraken wordt opgesteld; 

• De cyclus van plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren informatie 

oplevert voor het volgende uitvoeringsplan. 

 

Overwegende dat: 

• De monitoring dient te gaan over de beschreven ambities in de Sportvisie. 

 

Besluit: 

De Sportvisie op pagina 15 bij punt 6.1 ‘Uitvoeringsplan’ onderstaande tekst: 
 

‘Eens in de twee jaar maken we een uitvoeringsplan, samen met het Sport- 

en Beweegteam. In dat plan staat per thema wie wat doet en welke 

producten er opgeleverd gaan worden. Denk aan een accommodatieplan of 

een visie op aangepast sporten’  

 

Te vervangen door:  
 

‘In deze visie stellen we onze doelstellingen en ambities vast. Eens per twee 

jaar maken we een uitvoeringsplan, samen met het Sport- en Beweegteam. 

In het uitvoeringsplan staat per thema wie wat doet, welke producten er 

opgeleverd gaan worden en koppelen we dit aan concrete activiteiten’. 

 
 

De Sportvisie op pagina 15 bij punt 6.2 ‘Monitoring en evaluatie’ onderstaande 

tekst: 
 

‘Het is van belang te meten en monitoren welke van onze activiteiten 

resultaten opleveren. We gebruiken hiervoor een monitoringsinstrument en 

meten de effecten via onze indicatoren. Aan het eind van het uitvoeringsplan 

evalueren we, als begin voor het nieuwe uitvoeringsplan’.   
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Te vervangen door: 

 
‘Aan het eind van het uitvoeringsplan evalueren we, als begin voor het nieuwe 

uitvoeringsplan. Het is van belang te toetsen welke van onze activiteiten 

vorderingen opleveren op de gestelde ambities. We gebruiken hiervoor een 

monitoringsinstrument en meten de effecten via onze indicatoren afgezet 

tegen de beschikbaar gestelde middelen uit de begroting. Deze evaluatie 

wordt ter beschikking gesteld aan de Raad 

 

 

 

De fractie van: 

GemeenteBelangen 

 

 

 


