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Motie Sport- en cultuurpas

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;

overwegende dat:

1. beweging goed is voor zowel de fysieke als psychische balans in het leven van onze inwoners; 

2. door Corona veel mensen gestart zijn met wandelen en bewegen in de buitenruimte;

3. inwoners het veelal ook prettig vinden te bewegen in groepsverband en daarmee 

eenzaamheid ook tegen kunnen gaan;

4. het uitvoeren van een sport vanaf jonge, schoolgaande leeftijd ervoor zorgt dat inwoners op 

latere leeftijd vaak ook nog sporten en/of bewegen;

5. kunst- en cultuurbeleving belangrijk is voor de lokale economie;

6. inwoners genieten van kunst en cultuur;

7. kunst en cultuur de sociale cohesie bevorderen door vorm te geven aan een gezamenlijk 

verleden, aan gezamenlijke regels en zij ervoor zorgen dat inwoners zich meer verbonden 

voelen met hun leefomgeving; 

is van mening dat:

a. onze inwoners belang hebben bij het zoveel mogelijk proberen van verschillende sporten of 

sportactiviteiten om een juiste, blijvende, keuze te kunnen maken welke sport het beste bij hen 

past;

b. korting op aanschaf sportkleding en eventuele materialen motiveert om met sporten te starten;

c. kunst en cultuurbeleving een verrijking is van ons leven, welke op jonge leeftijd al gestimuleerd 

dient te worden; 

verzoekt het college om:

1. te onderzoeken of de Ridderkerkpas uitgebreid kan worden voor inwoners vanaf acht jaar en 

ouder, waarbij die inwoners driemaal sporten of culturele activiteiten naar keuze kosteloos 

kunnen beoefenen dan wel beleven, en in het geval van sport ook korting kunnen krijgen op 

aanschaf van sport outfit en/of materialen;



 

2. de mogelijke kosten voor de wijziging van de Ridderkerkpas in kaart te brengen; 

3. de raad vóór de zomer 2022 te informeren over de uitkomst van dit onderzoek, zodat de raad 

kan bepalen of hij tot invoering over wenst te gaan; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is een sport- en cultuurpas. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken of de Ridderkerkpas uitgebreid kan worden tot zo’n 

pas en de kosten daarvan in beeld te brengen. Verzocht wordt de raad vóór 1 februari 2022 

hierover te informeren, zodat de raad kan bepalen of hij tot invoering wil overgaan.

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 16 (GroenLinks, CDA, Kloos, Van Vliet, ChristenUnie, SGP, D66, PvdA)

Tegen: 13 (VVD, Los, Van der Linden, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk)
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