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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

1. Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad te informeren over Simmer yn 
Sudwest door middel van actieve info. 

 

Toelichting/achtergrond 

 
Simmer yn Súdwest 2021 groot succes!  
Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In 
de zomer van 2021 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden 
minimavakanties - dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met 
een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in 
de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners 
gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben 
deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan.   
 
Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Simmer 
yn Súdwest wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting 
Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Dit alles onder coördinatie van Sport Fryslan. Na een 
succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.  
 
Zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met 
springkussens en een te gekke Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, 
straattheater of creatief aan de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is deze zomer van 
alles te doen in de buurt voor kinderen in Súdwest-Fryslân. 
 
Activiteiten van de Groengrijs bus 
 
De organisatie van Vereniging Groen Grijs verzorgt circa 12 dagtochten in de ‘Simmer’ periode, ten 
behoeve van ca 600 inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Gedurende 6 weken zal 2 x per 
week 1 bus worden ingezet voor het vervoer naar 4 verschillende bestemmingen/evenementen.  
 
De Vereniging Groengrijs maakt personenvervoer mogelijk door een touringcar zonder winstoogmerk 
ter beschikking te stellen aan haar leden.  De Vereniging Groengrijs stelt het lidmaatschap open 
voor sociaal-maatschappelijke organisaties met het doel isolement te voorkomen en sociale cohesie 
te bevorderen. Derhalve is er gekozen voor deze vervoerder en niet voor een commerciële partij. 
 



 

De kosten voor het vervoer, lunch en toegang tot de evenementen worden geraamd op 70,- pp. Dit 
betreft een gemiddelde bedrag dat door de vereniging aangewend wordt ter dekking van het totaal 
van de kosten (max € 35.000,-). Het totaal van de kosten zal een mix zijn van de kosten per 
evenement (variabel) en aantal te vervoeren personen (variabel). Mocht er echter meer respons zijn 
op een relatief duur evenement, bijvoorbeeld Walibi, dan zal in overleg worden bepaald in hoeverre 
wij hieraan tegemoet kunnen komen. 
 
De volgende bestemmingen worden gerealiseerd: 

- Duinen Zathe (Verkeers en attractiepark) 
- Walibi 
- Texel 
- Waddentocht Harlingen 

 
Het programma van Simmer yn Sudwest vindt plaats tussen 16 juli en 27 augustus 2022 en meer 
informatie over de diverse activiteiten van de diverse betrokken partijen is te vinden op 
www.simmerynsudwest.frl. 
 
Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en hebben reeds een brief 
ontvangen waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten. Op 22 juni 2022 is er 
een persbericht uit gegaan naar de diverse mediarelaties. 
 
Financiële aspecten/gevolgen 
Voor dit project is in de begroting een bedrag beschikbaar van € 150.000,-. Dit budget wordt met 
dit project gebruikt en op de volgende manier verdeeld: 
 
Groen grijsbus: € 35.000 
Sociaal collectief: € 30.000 
Beweegteam: € 35.500 
Cultuurcoach: € 37.500,00 
Communicatie: € 7.770,00 
Yokado: €4.230,00  
 
Achteraf zullen we Simmer yn Sudwest 2022 evalueren. 
 

Bijlage(n) 

Persbericht 
 

http://www.simmerynsudwest.frl/
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