VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES
BEGROTING 2014 PROGRAMMA 5: SPORT EN BEWEGEN
Datum: 6 november 2013
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 13.55 – 14.25 uur
Aanwezig: mw. S.A. Koebrugge (voorzitter), mw. E. van Lente (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD),
dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), mw. C.M. van Dijk (SP), mw. N.G.J.
Temmink (SP), mw. G.E.J. Copini (D66), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. R. Bolle (CDA), dhr. M.
Verhoef (ChristenUnie), mw. S.T. Klein Schaarsberg (Student en Stad), mw. M. Wilschut (PvdD)
Wethouder: dhr. D. Istha
Namens de griffie: mw. G. Mulder (commissiegriffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dhr. Verhoef (ChristenUnie):
 Sporthal De Wijert: de nieuwe sporthal op het Europapark biedt weinig ruimte aan de wijk. De
risico’s rond dit project zijn nog niet opgelost. In De Wijert behoort een sporthal te staan.
Mogelijk kan het initiatief van het Gomarus College hierin voorzien. Wat vinden de andere
fracties?
 Brief zwemvereniging de Zwemvogels: graag een reactie van het college op de brief.
 Bewegen in de openbare ruimte: zijn er middelen voor initiatieven vanuit de wijken?
Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad):
 Het aanbod op sportgebied mag niet achteruitgaan. Clubs die het iets minder doen, zouden niet
moeten worden gekort. Kan de wethouder dit toezeggen?
 De fractie is blij met de uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen. Kan meer inzet
worden gedaan op het gebied van topsport en onderwijs?
Mw. Van Lente (PvdA):
 De fractie verzoekt het college vaart te maken met de nieuwe nota over sport in de openbare
ruimte. Verder ziet de fractie uit naar het MIP en het MOP en het
klanttevredenheidsonderzoek sporthallen.
 Bezuinigingen: verenigingen klagen over de wijze van uitvoering van het onderhoud. Dit kan
beter. Verenigingen hebben goede ideeën. Wanneer gaat de wethouder praten met de
verenigingen?
 Sportpark Hoogkerk: spreker noemt dit als een voorbeeld van een goed initiatief van
betrokkenen. Spreker verzoekt het college snel met de mensen te gaan praten.
 Evenementen topsport: hoe komt het stellen van prioriteiten tot stand?
Mw. Temmink (SP):
 Is het eens met de opmerkingen van de ChristenUnie over sporthal De Wijert. De fractie is
benieuwd hoe het verdergaat met Gronitas.
 Bewegen in de openbare ruimte: welke plannen heeft de gemeente? Zijn er middelen voor
initiatieven? Graag aandacht voor de jeugd in verband met overgewicht.
Dhr. Bolle (CDA):
 Het is goed dat de lappendeken wordt aangepakt met het verschijnen van de drie nota’s. Het is
goed nog eens te kijken waar het misging.
 Subsidie voor moderne sportverenigingen: er zijn heldere criteria nodig zodat duidelijk is dat
zij goed in de samenleving staan.
 Spreker is het eens met de opmerkingen van de heer Verhoef over sporthal De Wijert.
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Generieke korting op de sportverenigingen: komt de bezuiniging terecht bij minder
sportaanbod of bij het minder huren van accommodaties?
Dhr. Evenhuis (VVD):
 Sport heeft soms een onconventionele aanpak nodig, zie Advendo.
 Welk deel van de gemeentebegroting gaat bij andere gemeenten op aan sport?
 Sporthal De Wijert: kan een deel van al gereserveerde gelden worden overgeheveld naar
sporthal De Wijert? Hoe is de stand van zaken bij de sporthal op het Europapark? Kan
Gronitas wat extra geld krijgen? Kan er na de aanpassing tot twee speelzalen een kantine bij
De Wijert komen?
 Wat is de reden dat het bezoek aan zwembaden afneemt?
 Bevorderen topsport en breedtesport: is het voorbeeld van het nieuwe stadion van
FC Groningen toe te passen bij bijvoorbeeld hockey?
Mw. Wilschut (PvdD):
 Het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte is prima. Er ontbreekt het stimuleren van
lopen met de hond.
 De doelen: streefpercentages van 60% tot 70% zijn niet erg ambitieus.
 Wat wordt de toekomst van zwembad Hoogkerk in verband met onduidelijkheid over de 10%
korting?
 Moderne verenigingen dienen het predicaat duurzaamheid te hebben.
 Het is belangrijk in te zetten op sportdeelname door alle Stadjers.
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
 Is het eens met de opmerking van de heer Verhoef over sporthal De Wijert.
 Kan zich vinden in de opmerkingen van de PvdA over onderhoud aan accommodaties.
 Openbare ruimte: is de wethouder Sport bereid aan de wethouder Ruimte en Wonen te vragen
niet de gehele openbare ruimte vol te bouwen?
 De fractie is teleurgesteld over de ontstane situatie bij Gronitas.
Mw. Copini (D66):
 Is het eens met de opmerkingen van de PvdA over beheer en onderhoud.
 Sporthal De Wijert: de fractie vindt het initiatief van het Gomarus College positief.
 Sportiever maken van de openbare ruimte: spreker is benieuwd naar de inspiratienota en
verwijst naar enkele goede initiatieven. Heeft de wethouder al andere partners benaderd?
Mw. Postma (GroenLinks):
 Sporthal De Wijert: spreker is het eens met de opmerkingen van de heer Verhoef en de heer
Evenhuis.
 Zwemvereniging de Zwemvogels: eens met de opmerking van de heer Verhoef.
 De fractie is benieuwd naar de collegebrief over de effecten van de generieke kortingen op
onder andere sport.
 Sporthopper: spreker vraagt een toelichting op het convenant. Bestaat er een andere manier om
kinderen aan het sporten te krijgen?
 Combinatiefunctionarissen: hoe staat het met de belangstelling vanuit het speciaal onderwijs
voor een dergelijke functionaris?
Wethouder Istha:
 Het verdere proces: er komen drie nota’s naar de raad.
 De nota over de accommodaties en de faciliteiten komt binnenkort naar de raad. Hierin staat
een overzicht van het MIP en het MOP per jaar.
 De Inspiratienota komt in januari 2014 naar de raad. Daarna volgt een nota over subsidies.
 Sporthal De Wijert: de wethouder legt de situatie uit, inclusief de situatie in verband met
Gronitas. Alles hangt met elkaar samen en de wethouder zegt dat er een probleem is als het
niet wordt opgelost. De vraag van de heer Evenhuis: de wethouder is niet voor het financieel
steunen van kantines.
 Brief van de Zwemvogels: de wethouder komt erop terug.
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Combinatiefunctionarissen: van de in totaal 23 functionarissen is 3,8 fte bestemd voor
topsport. Dat is een behoorlijk aantal. De wethouder zegt toe dat er een combinatiefunctionaris
voor gehandicaptensport komt.
Groningen staat landelijk op de vijfde plaats wat betreft de uitgaven voor sport.
Het recreatief zwemmen daalt in geheel Nederland.
De effecten van de generieke kortingen: vandaag stuurt het college een brief naar de raad.
Bewegen in de openbare ruimte: de wethouder bezoekt initiatieven in de stad. Dit onderwerp
komt terug in de Inspiratienota.
Topsportevenementen: bijdragen komen uit City Marketing en uit het budget voor sport. Aan
welke evenementen prioriteit wordt gegeven, wordt per geval bekeken. De wethouder gaat
binnenkort een evenement op het gebied van gehandicaptensport beoordelen.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur.
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