Amendement
Onderwerp

Basis Infrastructuur herijken

Datum

1 november 2021

Registratienummer

EN

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 3 november 2021,
gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;

KK

wordt door ondergetekenden voorgesteld in de programmabegroting 2022, pag. 54, onder
punt 4.4.2 Basisinfrastructuur, waar staat:
Indien deze Basisinfrastructuur in de loop van 2022 aanpassing behoeft dan wordt hiervoor
een voorstel aan de Raad voorgelegd. Voor zover dit niet gebeurt wordt de werking van de
huidige Basisinfrastructuur verlengd.

R

O

te wijzigen in:
De Basisinfrastructuur behoeft in 2022 mogelijk aanpassing. De afgelopen jaren is gebleken
dat meer verenigingen, bijvoorbeeld de tennisverenigingen, in aanmerking zouden moeten
komen voor subsidie, omdat zij zich inzetten voor dezelfde beleidsdoelen op het gebied van
sport. Hiervoor zal in 2022 een voorstel worden voorgelegd aan de Raad.

IN

G

ET

Toelichting
De tennisverenigingen hebben aan het begin van deze raadsperiode al aangegeven dat zij
op basis van hun doelstellingen ook in aanmerking zouden moeten komen om gerekend te
worden tot de Basisinfrastructuur. Nu is dat niet zo. Het probleem is omdat de
tennisverenigingen niet als basisvoorziening zijn aangewezen zij ook niet in aanmerking
komen voor een subsidie, dus geen investeringssubsidie of een incidentele subsidie voor een
activiteit. Dit dus terwijl zij zich ook inzetten voor dezelfde beleidsdoelen op het gebied van
sport. Dat is discutabel en daarom dient het beleid niet verlengd te worden maar dient er nu
een start gemaakt te worden om het beleid te herijken zodat er na afloop van de nota, dat is
in 2022, een nieuw herijkt beleid ligt met kansen voor alle verenigingen die op dat gebied iets
uitvoeren.
Aldus getekend 1 november 2021.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
A. Olde Reuver of Briel

H. Kalter

D66

SP

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente
d.d. 1 november 2021.
De raad van Hof van Twente,
De griffier,

de voorzitter,

mr. A. Venema

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

