
 

 
 

Motie; Meedoen aan sport en cultuur is voor elke jongeren 
bereikbaar. 

 
 

  
  

 

Raadsvergadering 31 oktober en 3 november 2022 
 

 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 1492; 
 
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2023-2026; 
 
 
overwegende dat: 

- de coronacrisis een negatieve impact heeft gehad en nog heeft op het fysieke, mentale en sociale 
welzijn van onze jeugd;  

- sportdeelname als gevolg van corona is gedaald (Alles over Sport) en maar liefst 62% van de 
jongeren minder zijn gaan sporten of zelfs zijn gestopt (NOC*NSF);  

- inwoners met lagere inkomens in kwetsbaardere situaties sowieso al minder sporten en minder 
bewegen, blijkt uit recent onderzoek van het Mulier Instituut en dat met de huidige inflatie sport 
geschrapt wordt. 

- kansenongelijkheid ook na schooltijd wordt versterkt door lagere deelnemersgraad aan cultuur en 
dat met de huidige inflatie dit nog eens versterkt wordt voor inwoners met lagere inkomens    

 
spreekt uit dat: 

- sport en cultuur een preventieve werking hebben en we jongeren enthousiast moeten zien te 
maken om te sporten en bewegen, om zo de negatieve gezondheidsimpact van corona op de 
lange termijn tegen te gaan. 

- onze gemeente een groot aantal actieve en ondernemende sportverenigingen kent die staan te 
popelen om te helpen om in beweging te komen en te blijven.  

- onze gemeente een groot aantal cultuuraanbieders kent die staan te popelen om nieuwe 
bezoekers en aanmeldingen te mogen ontvangen  

 
verzoekt het college: 

- een voorstel uit te werken voor invoering van een sport- en cultuurvoucher van € 100 per jaar voor 
de jeugd van 12 tot 18 jaar, die bij aanbieders in de gemeente Dalfsen kan worden ingewisseld 

- daarbij mogelijk te maken om de voucher over te dragen of te doneren aan bijvoorbeeld de 
voedselbank 

- in het voorstel een structureel bedrag van €125.000,- per jaar als richtlijn te hanteren. 
 
 
 
 
de indieners, 
 
 
 
Bernard Smalbraak 
D66 Dalfsen 
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Toelichting 
Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen zich in de samenleving al in het onderwijs aftekenen. 
De kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je 
ook naar sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. Daarom is het nu tijd 
voor verandering, zodat we alle kinderen een betere basis meegeven voor een betere toekomst. We willen 
dat elke jongere van 12 tot 18 jaar de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  
De doelgroep is bewust gekozen omdat veelal scholieren betreft welke op de middelbare school zitten. 
Deze groep het meest geleden heeft van Corona, een leeftijd betreft waar de stimulatie van ouders een 
kleinere rol gaat spelen. Op de middelbare school in percentage minder aandacht is voor sport en cultuur 
dan op de basisschool.   
 
Vanuit de Rijke schooldag gedachte en het proeven met het IJslandsmodel blijkt dat het laagdrempelig 
aanbieden van sport en cultuur een sterke preventieve werking heeft op o.a. het gewicht maar ook op het 
rook- alcohol- en drugsgebruik en daarnaast het welzijn van kinderen verhoogt  
 
De inflatie hakt er in met name bij de kwetsbaarder groepen. Sport en cultuur is daar vaak als 1e de dupe 
van. Dit heeft consequenties op de lange termijn voor de jeugd zelf maar op de korte termijn ook voor de 
sport en cultuuraanbieders. We kennen circa 4000 jongeren tussen de 12 en de 18 in onze gemeente. Als 
60% deze voucher inwisselt kost ons dat circa 120.000,- En wordt er heel veel gewonnen (sportdeelname 
is nu onder de 50%). 
Door de breed uit te zetten en aan elke jongere aan te bieden kent deze voucher weinig administratie en 
lagere drempels dan bijvoorbeeld de steun die nu aan te vragen via Jeugdfonds Sport. Het Jeugdfonds 
Sport zou dan ook kunnen vervallen voor deze doelgroep en administratie en gelden die er mee gemoeid 
zijn overgeheveld kunnen worden naar de Sport en cultuur voucher. Verder is deze voucher breder dan de 
sportfonds en biedt deze ook cultuur aan  
Om de kwetsbare groepen nog meer tegemoet te komen maken we het mogelijk dat mensen die de 
voucher niet nodig hebben of gebruiken deze bijvoorbeeld kunnen in te wisselen bij de Voedselbank zodat 
deze overgedragen kan worden. Daarmee maken we het echt mogelijk dat kwetsbare groepen echt gelijke 
kansen krijgen en zowel naar sport kunnen en bijvoorbeeld naar muziekles 

 
 
 
 


