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STADSPARTIJ 

Partij voor 
P1/HA NIJMEGEN de Dieren 

Motie Inclusieve Sport 
Het leven gaat niet altijd over roze 

Eerste indiener:  Ammar Selman  (PvdA) 

De Raad van de gemeente Nijmegen, in de vergadering bijeen op 14 november 2018. 

Geacht college, 

Constaterende dat: 
• Op 9 maart 2018 12 Nijmeegse politieke partijen het Roze Akkoord hebben ondertekend, 

waarin zij beloven sport toegankelijker te maken voor LHBTIQ+; 
• Het college in de begroting uitspreekt dat zij acceptatie van LHBTIQ+ in de sport wil 

vergroten; 

• Concrete plannen helaas uitblijven; 
• Jammer genoeg mensen uit de LHBTIQ+-groep nog te vaak met problemen te maken krijgen 

tijdens het uitoefenen van sport; 

• Samen vooruit betekent dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling binnen en buiten de 

sportverening. 

Overwegende dat: 

• Het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt 

dat geaardheid en mogelijke negativiteit daarop helaas nog steeds een drempel vormt om lid 

te worden van een sportvereniging; 

• Het College in haar coalitieakkoord uitspreekt dat zij graag in 2020 de Gelderse Sport- en 

Beweegstad wil worden; waar een goed LHBTIQ+-sportbeleid bij hoort; 
• Lid zijn van een sportvereniging voor veel mensen tot meer levensvreugde leidt en helpt 

mensen uit een mogelijk isolement haalt; 
o Goede voorbeelden stimulerend en inspirerend kunnen werken. 

Verzoekt het college: 
Om het diversiteitscompliment met een totaal geldbedrag van 5000 euro in het leven te 

roepen. Dit compliment elk jaar toe te kennen aan Nijmeegse sportverenigingen die 

diversiteitsbeleid hebben en dit ook duidelijk uitdragen en naleven. 

De goed presenterende sportverenigingen te stimuleren met deze financiële bijdrage. 

Dit bedrag ten laste te brengen van de programmabegroting Sport door her-prioritering 

binnen het programma. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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