
 
 
 

 
 
 
 
Vergadering Provinciale Staten op 13 november 2019 
 
 
Motie (art. 33 Reglement van Orde) 

 
Veilig sporten: De stilte verbroken! 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2019 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat; 

• In de begroting is aangegeven dat het college in het voorjaar het uitvoeringsprogramma 
sport zal presenteren.  

• Sporten gezond is, verbindt, inspireert en bijdraagt aan verdraagzaamheid en persoonlijke 
ontwikkeling.  

• Sporten moet ook in een veilige “omgeving” kunnen plaatsvinden.  
• Dat uit onderzoek o.a. van commissie De Vries blijkt dat het van belang is om seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. Dat geldt voor de aanpak 
van incidenten én voor preventie. 

• Bewustwording en preventie belangrijk zijn om grensoverschrijdend gedrag (geweld, 
intimidatie of misbruik) ook in de sport tegen te gaan.  

• Dat Renald Majoor (zelf slachtoffer van misbruik) zich met zijn stichting “De stilte 
verbroken” actief inzet om grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te 
maken en bewustwording op dit punt te stimuleren. Ook biedt de stichting steun aan 
lotgenoten waarin de stichting samenwerkt met Slachtofferhulp Nederland. 

• Dat de stichting De stilte verbroken ook in Gelderland een rol kan vervullen.  
 
verzoeken GS om: 
 

1. In het kader van het opstellen van het sportuitvoeringsprogramma in overleg met stichting 
De stilte verbroken en de Gelderse Sport Federatie te treden over het tegengaan van 
grensoverschrijdend gedrag.  

2. Ervoor zorg te dragen dat in het sportuitvoeringsprogramma een Gelderse aanpak wordt 
opgenomen waarmee grensoverschrijdend gedrag adequaat kan worden voorkomen. 

3. Bij het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid bezien op welke wijze in het cultuurdomein 
grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen.  

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
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