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Maastricht, 4 februari 2022 
 
Betreft: Schriftelijke vragen van GroenLinks inzake het Volwassenenfonds Sport en Cultuur 
 
Geacht college, 
 
Door aansluiting bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg kunnen volwassenen met een smalle 
beurs actief participeren aan zowel sport alsmede culturele activiteiten. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van 
de volleybalvereniging of deelnemen aan een harmonie of fanfare. De activiteit richt zich op het actief 
deelnemen. Het betreft niet het bezoeken van bijvoorbeeld een opera of voetbalwedstrijd. 
 
Afgelopen maand las onze fractie de volgende publicatie in de Limburger: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220119_93706415. Behalve jongeren kunnen in Stein nu ook 
volwassenen met een smalle beurs deelnemen aan sport en culturele activiteiten. De fractie van 
GroenLinks vraagt zich af waarom Maastricht nog niet is aangesloten bij dit fonds. Indien de gemeente zich 
aansluit bij dit fonds kunnen alle volwassenen actief participeren in een vereniging, ongeacht hun inkomen. 
Dit heeft ongetwijfeld positief effect op de gezondheid. 
GroenLinks vindt sport en cultuur erg belangrijk voor zowel lichaam als geest. In de gemeente Maastricht 
zijn we al bekend met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur zou wat 
ons betreft een mooie aanvulling zijn. Behalve kinderen kunnen bijvoorbeeld ook ouders uit hetzelfde gezin 
lid worden van de plaatselijke harmonie.  
 
Volgens onze informatie die we verkregen bij het fonds bedragen de licentiekosten €3.950,- per jaar. 
Wanneer de gemeente Maastricht nu aanhaakt kan de gemeente nog aanspraak maken op een 
stimuleringsimpuls van het ministerie van VWS. Echter, dit kan alleen dit jaar. Als de aanvraag bij het 
ministerie van VWS wordt goedgekeurd, dan krijgt de gemeente een korting van €2.100,- op deze 
licentiekosten. De regel is dat 50 gemeenten aanspraak kunnen maken op deze stimuleringsimpuls. 
Inmiddels zijn er 40 gemeenten die dit al hebben gedaan.  
Sluit Maastricht nog (snel) aan?  
 
Vandaar de volgende vragen. 
 
1. Is het college bekend met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur? 
2. Is het college bereid om zo snel als mogelijk de gemeente Maastricht aan te laten sluiten bij het 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Limburg? Zo nee, waarom niet?  
3. Indien bij vraag 2 nee, welk alternatief kan de gemeente Maastricht op dit moment bieden aan 

volwassenen met een smalle beurs om te participeren op het gebied van sport en cultuur? We 
vernemen graag een opsomming van alle mogelijkheden.  

 
Met vriendelijke groet, 
Hans Passenier  Menno Janssen  Lex Vos  Mark Mülders 
Groen Links Maastricht 
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