
MOTIE VAN MEVR.T. DUMAN-SIRIN (PARTIJ VAN DE ARBEID) RIDDERKERK IN 
BEWEGING 
 
Voorgesteld: 6 november 2008 
  
Nr. 2008 - 97 
  
De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, 
Gemeentestukken 2008 - 190, agendapunt 7, tot het vaststellen van de programmabegroting 
2009-2012; 
  
overwegende dat: 
  

1. sport een wezenlijke bijdrage kan leveren aan onze vitaliteit, de integratie versterkt 
tussen de verschillende inwonersgroepen, het aantal en de diversiteit van de sociale 
contacten bevordert, bijdraagt aan vermindering van het sociaal isolement en een 
bijdrage levert aan de integratie tussen jong en oud; 

2. mensen die voldoende kunnen sporten en bewegen, leren omgaan met waarden en 
normen, met winst en verlies, met regels en vrijheid, en zich doorgaans beter voelen; 

3. beweegprogramma’s die aansluiten bij bestaande gemeenschappen leveren de 
samenleving aantoonbaar een grotere sociale samenhang en participatie op; 

4. als de woon- of werkomgeving uitdaagt tot bewegen, dit de gezonde en sportieve 
keuze makkelijker maakt;  

5. door het erbij betrekken van zo veel mogelijk verenigingen, scholen, docenten, 
kinderen, ouders, vrijwilligers, ouderen, winkeliers, ambtenaren, college leden en 
(burger)raadsleden bij het sporten/bewegen de sociale samenhang wordt verbeterd; 

6.  in het coalitie-akkoord verwezen wordt naar het belang van sporten en bewegen;  

7. gezamenlijk sporten gewoon Ridderkerks gezellig kan zijn! 

  
is van mening dat: 
  

 sport in het algemeen en samen sporten in het bijzonder, een zinvolle 
tijdsbesteding is die gestimuleerd moet worden, vooral ook onder kinderen en 
ouderen;  

  B.O.S. projecten nog beter tot hun recht kunnen komen; 

 sportverenigingen de mogelijkheid krijgen om zich te presenteren; 

 Ridderkerkers op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid wordt geboden 
om kennis te maken met heel veel verschillende vormen van sport die in 
Ridderkerk beoefend kunnen worden; 

  verschillende inwoners, bijvoorbeeld ouderen en jongeren, tijdens 
sportactiviteitenactiviteiten aan elkaar kunnen worden ‘gekoppeld’, hetgeen 
past binnen ons WMO-beleid; 

 er mogelijkheden zijn het Koningsplein nog bruisender te maken; 

 sport meer is dan alleen bewegen “sport is een paspoort voor het leven”; 



  
verzoekt het college om: 

  
Ridderkerk in beweging te krijgen en daartoe samen met SRS en de sportverenigingen in 
gesprek te gaan om een jaarlijkse sportdag/manifest te organiseren; 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
De raadsleden, 
  
  
………………….. 
T. Duman – Sirin (Partij van de Arbeid 

 
 
……………………….. 
L. van der Spoel (VVD) 
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding: niet in stemming gebracht op 6 november 2008 

 

Aangenomen Verworpen
 

 
18 december 2008 
 
Stemverhouding:  
Voor 16: PvdA, LR, D66/GL, RB, CU, VVD 
Tegen 9: CDA, SGP 
 
Afgedaan in de raadsvergadering van 3 maart 2015 bij behandeling van de Ridderkerkse kadernota 
Sport en Bewegen 2015-2020 “Bewegend Verbinden”.  
Voor 19 (LR, SGP, CU, CDA, VVD), tegen 8 (PvdA, EvR, D66/GL) 
 

 
 

 


