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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeren wij u over de behandeling van de bijdrageregeling voor de 
buitensportverenigingen. 
 
Nadat de beleidsnota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt!’ tijdens de raadsvergadering van 12 april  
jl. is vastgesteld, hebben we diverse gesprekken met de buitensportverenigingen gevoerd 
omtrent de contouren van de mogelijke bijdrageregeling. Vervolgens is er op 18 juni jl. een concept 
memo opgesteld en naar de buitensportverenigingen verstuurd en op 7 juli jl. is er een 
raadsinformatiebulletin (registratienummer 21.55) aangaande de stand van zaken omtrent de 
bijdrageregeling naar uw raad verstuurd. 
 
Diverse buitensportverenigingen hebben afgelopen periode aan de gemeente laten weten dat men 
door de watersnoodramp niet de tijd heeft gehad om inhoudelijk te reageren op het concept van de 
bijdrageregeling voor buitensportverenigingen. Zodoende hebben de buitensportverenigingen de 
gemeente gevraagd om hen de tijd te geven om het concept eerst intern te bespreken en hierover 
op een later moment een terugkoppeling te geven richting de gemeente. Gezien de huidige situatie, 
waarbij diverse buitensportaccommodaties hard zijn geraakt en ook betrokken bestuursleden 
persoonlijk zijn getroffen door de watersnoodramp, is dit een duidelijk signaal richting de 
gemeente. Uw raad heeft aan het college meegegeven om de bijdrageregeling in overleg met de 
buitensportverenigingen vorm te geven en in afstemming met de buitensportverenigingen is 
afgesproken om hen de ruimte te geven om inhoudelijk te reageren. Dit werd door de 
buitensportverenigingen zeer op prijs gesteld. Derhalve zullen de inhoudelijke en financiële kaders 
van de bijdrageregeling voor de buitensportverenigingen tijdens de raadsvergadering van 13 
december 2021 aan uw raad worden voorgelegd.  
 
We blijven de komende periode met de buitensportverenigingen in gesprek betreffende het concept 
van de bijdrageregeling voor buitensportverenigingen, zodat we tot een regeling komen dat op 
draagvlak kan rekenen. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders  
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Meijers 
wethouder Sociaal Domein 


