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Geachte mevrouw Harks,

Bij deze de beantwoording van de door u gestelde vragen met betrekking
Waalres Sport- en Beweegakkoord.

tot het

1. Hoeveel kinderen van 4 tot 11jaar kunnen in waalre

geen lid worden
van een sportvereniging als gevolg van geldgebrek?
Op 4 juni 2020 woonden er in Waalre 1392 kinderen van 4 tot 11 jaar, Volgens
de gegevens in het sport- en Beweegakkoord op pagina 5 (bronnen: GGD
Brabant-Zuidoost, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport) heeft 2 o/o vàn de Waalrese
kinderen door geldgebrek geen lidmaatschap bij een sportvereniging. Het gaat
hier om (afgerond naar boven) 28 kinderen.

2.

Hoeveel kinderen van 4 tot 11 jaar kunnen in Waalre niet op zwemles
als gevolg van geldgebrek?
Volgens de gegevens in het sport- en Beweegakkoord op pagina 5 (bronnen:
GGD Brabant-Zuidoost, NocxNSF, Kenniscentrum sport) kan 0,9 o/o van de
Waalrese kinderen door geldgebrek niet op zwemles. Het gaat hier om (afgerond
naar boven) 13 kinderen.

3. waarom is deze doelgroep niet meegenomen in de ambities van het

Waalres Sport- en Beweegakkoord?
De reden dat bovenstaande doelgroep door de partners niet is meegenomen in
dit Sport- en Beweegakkoord is prioritering en het aanbrengen van een focus. De
partners hebben ervoor gekozen om (gezien beschikbare tijd en middelen)
prioriteit te geven aan gehandicapten en ouderen. Een en ander staat hierover
omschreven op pagina 7 van het Sport- en Beweegakkoord.

4. rs de gemeente (al dan niet in samenwerking

met anderen) van plan
om een oplossing te zoeken voor deze kinderen in Waalre, die niet mee
kunnen doen wegens armoede?
Voor het antwoord op deze vraag, verwijzen we u naar de antwoorden op
vragen 5 en 6.
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5. Zo nee, waarom niet?
De gemeente waalre kent

aljaren de zogenoemde "meedoenbÍjdrage,,. Dit is een
minimaregeling die jaarlijks wordt verstrekt aan kinderen van minima om mee te
kunne.n doen. Deze bijdrage kan ook besteed worden voor sportactiviteiten of
zwemles.
Tevens neemt de Gemeente Waalre deel aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur
waar voor deze doelgroep een aanvraag kan worden ingediend als deelname aan
sportactiviteiten (en culturele activiteiten) wegens geldgebrek niet mogelijk is.
Ter informatie hebben in 2019 64 kinderen (van 4 tot 13 jaar) gebruik
iemaakt
van het jeugdsportfonds. Voor 13 van de 64 kinderen is Éet ionOs inge-zet
voor
zwemles. In totaal heeft het Jeugdfonds Sport in 2019 € L4.OO4 uitiekeerd in
Waalre.

6. Zo ja, op welke termijn?
volgens de gegevens in het sport- en Beweegakkoord op pagina 5 (bronnen:
GGD Brabant-Zuidoost; NocxNSF, Kenniscentrum sport) blijÈt toch dat,
ondanks de bestaande regelingen, er toch kinderen in Waalre zijn die vanwege
armoede niet kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Tijdens àe presentatie
van het Waalres Sport- en Beweegakkoord in september 202O (in de Nationale
Sportweek) brengen we de bestaande regelingen nogmaals bij onze Ínwoners
onder de aandacht. Ook brengen we de regelingen onder de a-andacht bij het
project "Sjors Sportief" in de komende maanden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn wij ten
alle tijden bereid u nader te informeren over de totstandkoming en uitvoLring van
het Waalres Sport- en Beweegakkoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,
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