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GECOMBINEERDE COMMISSIE VAN 10 JUNI 2020 19.59 UUR 
 

Voorzitter: J. Sietsma (GroenLinks) 

Aanwezig: de dames L.L.B. Wobma (SP), Y.P. Menger (100% Groningen) en de heren J. Boter (VVD), 

G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), W. Wolke (Student & Stad), W.I. Pechler (PvdD), J. van Hoorn 

(GroenLinks), J.P. Loopstra (PvdA), J.S.R. Lo-A-Njoe (D66), J. de Haan (CDA), S. Kaercher (PVV) 

Wethouders: mevrouw I.M. Jongman (ChristenUnie) 

Namens de griffie: W.H. Bierman 

B1 Update Meerjarenprogramma Sport en Bewegen (collegebrief 27-

5-2020) 
00:00:00 
Voorzitter: Welkom allemaal. Wij hebben enorme vertraging door technische storingen, maar door 

hard werken is dat opgelost. Ik zal over een paar minuten de mensen die live bijschakelen 

waarschuwen dat wij nog in de Sportcommissie zitten. De mensen die straks voor het 

belastingkantoor komen, die weten dat ze een half uur later beginnen, minstens. Ik stel u voor dat u 

probeert uw vragen en opmerkingen richting de wethouder zo kort mogelijk te houden. Als we dan 

over een half uur constateren dat we echt meer tijd nodig hebben, dan moeten we daar een gaatje 

voor vinden. Maar ik denk dat dat moet kunnen lukken. We hebben een zogenaamde hybride 

vergadering. Er zitten een aantal mensen thuis of in ieder geval niet hier en die doen digitaal mee. 

Dat zijn de heer Boter, die is nu even weglopen, zie ik. Die zal ik zometeen nog eens even vragen of 

hij nog mee wil doen. De heer Brandsema, die is er. U hoort mij? 

00:01:35 

De heer Brandsema: Jazeker, Voorzitter. Ik ben present en ik hoor u. 

00:01:38 

Voorzitter: De heer Wolke? 

00:01:39 
De heer Wolke: Present. 

00:01:41 
Voorzitter: Ja, die is er ook. De heer Pechler? 

00:01:44 
De heer Pechler: Die is er ook nog steeds. 

00:01:47 
Voorzitter: Die is er ook. En de heer Van Hoorn? 

00:01:50 

De heer Van Hoorn: Ook aanwezig, Voorzitter. 

00:01:52 
De heer Pechler: Die is er ook. Ik zie dat de heer Boter nog niet terug is op zijn plek, maar die schrijft 

straks- Hij wordt al geappt. Dan kunnen wij snel van start. Wie kan ik het- Oh ja, voor ik u het woord 

geef heeft de wethouder nog een mededeling. Gaat uw gang. 

00:02:14 
Mevrouw Jongman: Ja, een hele leuke mededeling, Dat wil zeggen, het sportakkoord was afgegeven 
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en de middelen daarvoor voor twee jaar op rij. Ik vat hem even heel kort samen, want we hebben 

natuurlijk weinig tijd. Maar het ministerie heeft aangegeven ook voor het derde jaar middelen ter 

beschikking te stellen. Dus dat wil zeggen dat we voor drie jaar op rij, per jaar twee ton krijgen voor 

de uitvoering van het lokale sportakkoord. Dus ik vond het wel even mooi nieuws om met u te delen. 

00:02:36 
Voorzitter: Dat is zeker mooi nieuws. Wie van de commissie kan ik het woord geven over de brief 

over sport? Ja, de heer Loopstra. 

00:02:46 
De heer Loopstra: Bedankt, Voorzitter. Ik zal het even een kort houden, dus ik schrap ook even wat 

dingen. Complimenten aan het college op de manier waarop zij adequaat maatregelen heeft 

getroffen toen het coronavirus het openbare leven lamlegde. De kwijtschelding van de huur aan 

sportverenigingen is daar een voorbeeld van. Hopelijk dat in het najaar, als alles weer een beetje 

normaal is, gesignaleerd wordt, ook in de update, dat verenigingen in financiële problemen zijn 

geraakt door gemis aan kantinegelden en sponsorinkomsten. Hoe kijkt het college daar tegenaan? 

Kan het college daar ook mogelijk iets in betekenen? Hoewel niet genoemd in de update, willen we 

ook graag aandacht vragen voor de topsport in onze gemeente. 

00:03:26 

De heer Loopstra: Donar, Lycurgus, GIJS, FC Groningen vervullen een belangrijke rol. Veel mensen 

vinden veel geluk en plezier bij één of meerdere van deze sporten. Zeker de FC kan rekenen op tien 

duizenden fans. Hoewel wij er zeker niet voor pleiten om zo miljoenen die kant op de sluizen, vragen 

we wel om in gesprek te gaan met deze clubs om te kijken waar wij als gemeente kunnen faciliteren 

en helpen. Want topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stimulerende 

invloed van topsport op vooral veel jongeren is evident. Plus de economische waarde van het hebben 

van topsport verenigingen als gemeente moet ook niet onderschat worden. Is het college al in 

gesprek met de verenigingen die ik net noemde? En hoe verlopen die? Graag een reactie van het 

college. Dank u. 

00:04:13 
Voorzitter: Dank u wel. De heer De Haan, CDA. 

00:04:16 
De heer De Haan: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, tijdens de coronacrisis is de sportdeelname van 

kinderen dramatisch gedaald. Uit recent onderzoek van NOC*NSF bleek dat in april 2019 nog 

vijfentachtig procent van de vijf- tot twaalfjarigen wekelijks aan sport deden. Nu een jaar later is dit 

gedaald naar nog maar vijfendertig procent. Belangrijkste reden: de noodgedwongen sluiting van de 

sportaccommodaties. En uit ditzelfde onderzoek blijkt namelijk dat verenigingen nog steeds de plek 

zijn waar kinderen tot sporten en bewegen komen. En het CDA wil daarom juist nu, in deze tijd, 

benadrukken dat we in onze verenigingen moeten investeren. Willen we dat onze jeugd gezond 

opgroeit, dan moeten onze sportverenigingen toegankelijk blijven voor een ieder. 

00:04:58 
De heer De Haan: En dan komen we bij de update over het meerjarenprogramma 'sport en 

bewegen'. Dat ziet er op zich positief en als een prima verhaal uit. Maar ergens schuurt het voor mijn 

fractie toch nog wel een beetje met de werkelijkheid waar veel verenigingen, waar de heer Loopstra 

net ook al even aan refereerde, zich nu in bevinden. Door de coronacrisis zijn er nu veel clubs die te 

maken hebben met financiële problemen. Ondanks dat er weer gesport kan worden zijn kantines 
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dicht en valt daardoor een groot deel van de inkomsten weg. Gelukkig hebben we ongeveer een 

jaar/twee jaar geleden de trainingsveld korting uitgesteld. Maar om verenigingen te helpen wordt, 

wat het CDA betreft, dat niet uitstel maar afstel. Dus blijft die korting behouden. 

00:05:39 
De heer De Haan: Zo lezen we ook in het meerjarenprogramma, die we er weer even bij hebben 

gepakt: "Omdat de gevolgen van dergelijke maatregelen voor verenigingen fors zijn, hebben wij 

besloten, mede in aanmerking genomen de goede verstandhouding met verenigingen en hun 

bijdrage aan het voorliggende meerjarenprogramma, deze maatregel niet op te nemen in dit 

pakket". Oftewel, toen werd geconcludeerd dat die maatregelen fors effect heeft, dat heeft het nu 

nog steeds. Daarnaast zitten ook nog steeds veel verenigingen in Haren, Ten Boer in onzekerheid, 

omdat de nieuwe tarieven ertoe hebben geleid dat verenigingen in de voormalige gemeenten die 

opstal in eigendom hebben, worden geconfronteerd met een forse stijging van de OZB. Zowel die 

trainingsveld korting als de stijging van de OZB-tarieven heeft het college aangegeven om integraal 

naar te kijken tijdens de [onhoorbaar]- 

00:06:26 
Voorzitter: Kunt u het afronden? 

00:06:26 

De heer De Haan: Ja. Onze oproep aan het college is dan ook om voor onze sportverenigingen de lijn 

van de wethouder financiën te volgen om juist in deze tijden te gaan investeren. Het gaat namelijk 

om een gezonde toekomst voor onze jeugd. 

00:06:38 
Voorzitter: De heer Lo-A-Njoe en dan mevrouw Wobma. 

00:06:41 

De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, Voorzitter. Er is de afgelopen Covid-19 weken ontzettend hard 

gewerkt door de ambtenaren van Sport050 om invulling te geven aan de richtlijnen die, vaak kort 

voordat ze effectief moesten worden op gemeentelijk niveau, bekend werden gemaakt door Den 

Haag. Grote waardering dus en dank aan de mensen van Sport050 en aan het college die dit mogelijk 

hebben gemaakt. Ook complimenten voor de sportverenigingen en andere sportaanbieders die 

allerlei slimme oplossingen hebben gezocht om, zoveel mogelijk, toch het sporten waar mogelijk en 

zodra dat mogelijk was, te laten doorgaan. Uit ons contact met de mensen van Sport050 bleek echter 

iets bijzonders. 

00:07:17 
De heer Lo-A-Njoe: Nu er een crisis is en elke sportaanbieder in Groningen eerst een plan moest 

indienen bij Sport050 om vervolgens wel of niet een vergunning daartoe te krijgen, bleek ineens 

hoeveel Groningers er sporten bij anders dan in verenigingsverband georganiseerde sportaanbieders. 

Het grootste deel van alle aanvragen die binnenkwamen bij Sport050, om de jeugd weer te kunnen 

laten sporten en vanaf 11 mei ook weer de volwassenen, waren afkomstig van sportaanbieders die in 

het sportbeleid van deze gemeente tot nu toe slechts marginaal in beeld waren. Maar liefst 

tweehonderdvijftig aanvragen kwamen bij Sport050 binnen van anders georganiseerde 

sportorganisaties. Groningen heeft met andere woorden, een tot voor kort verborgen schat aan 

lokaal sportkapitaal als het gaat om het sportaanbod. En volgens mij kunnen we daar meer uit halen. 

Het college heeft gelukkig in het vragenuur van 13 mei al bevestigend geantwoord op de vraag over- 
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00:08:07 

Voorzitter: U hebt een interruptie van de heer Boter. 

00:08:10 

De heer Boter: Ja, wel van Jasper in ieder geval. Maar ik had even een vraag. Kan het ook niet zijn dat 

die aanvragen van die anders georganiseerde juist nu komen, omdat die teamsporten en die 

verenigingen ook zo weinig konden doen? 

00:08:22 
De heer Lo-A-Njoe: Nou, Voorzitter, ten eerste, konden de verenigingen ook die aanvragen. En ten 

tweede, het gaat erom dat er blijkbaar tweehonderdvijftig verschillende organisaties zijn, op zijn 

minst, in Groningen die sport aanbieden. Ik was daar in ieder geval blij verrast over. Er zijn dus 

ontzettend veel anders georganiseerde sportaanbieders in Groningen. Het college geeft ook terecht 

aan dat veel sportondernemers het ontzettend moeilijk hebben. 

00:08:48 
Voorzitter: Kunt u ook afronden? 

00:08:49 
De heer Lo-A-Njoe: Jazeker. Straks één juli, na vier maanden dicht te zijn geweest, worden zij echt in 

hun voortbestaan bedreigd. En de vraag aan het college is of zij toch met hen in gesprek wil gaan om 

te kijken hoe zij deze aanbieders kan ondersteunen? Tenslotte laatste vraag over de realisatie van 

het sportakkoord. We staan helemaal achter de keuze voor de sportwijk Groningen Noord en de 

beweegcoach. Bij de sportwijk Zuid kunnen we, gezien de sport-participatiecijfers en de 

gezondheidscijfers daar, dat wat minder goed plaatsen. Kan de wethouder toelichten, waarom het 

sportakkoord wordt ingezet op sportwijk Zuid als één van de drie projecten, terwijl de cijfers op 

gebied van sportparticipatie en gezondheid daar gunstiger liggen dan in andere delen van onze 

gemeente. Dank u. 

00:09:32 
Voorzitter: Mevrouw Wobma. 

00:09:34 

Mevrouw Wobma: Dank u wel, Voorzitter. De SP sluit zich aan bij de complimenten aan de gemeente 

hoe er tegemoet is gekomen aan de sportverenigingen tijdens de coronacrisis. Wat onze vraag is, is 

of deze Coronapandemie ook meegenomen wordt in de sportvisie voor de nabije toekomst? Want 

deze pandemie is nog niet voorbij en het geluid is dat het in het najaar waarschijnlijk ook weer terug 

gaat komen en misschien de komende jaren of iets anders. Onze vraag is: wordt daar een visie op 

ontwikkeld? Ook voor de toekomst in het sportbeleid? Dan een tweede vraag. Wat steeds weer 

terugkomt is en daar hadden we het vanochtend ook nog even over, hoe houden we of krijgen we 

jongeren in beweging die gestopt zijn met sporten of die daar sowieso al niet aan doen? Hoe kijkt het 

college ertegenaan om in de wijken meer te faciliteren voor de belangstelling die er wel is? 

00:10:37 
Mevrouw Wobma: Bijvoorbeeld straatbasketbal of een plek waar jongeren kunnen streetdancen en 

waar ze dance battles kunnen houden. Dat speelt heel erg in de wijken. Voor de jongeren neemt dit 

allerlei belemmeringen weg. Je hoeft geen contributie te betalen, je hoeft niet weggebracht te 

worden naar wedstrijden, want niet iedereen heeft daar de mogelijkheid voor. Dat heeft heel veel 

voordelen tegelijk, want het bevordert de cohesie in de wijk en ook daarbuiten. Want bijvoorbeeld 

bij straatbasketbal kun je via een app afspreken om wedstrijdjes te doen. Daar is een hele on-line 
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competitie in. Ook daar, in wat dan straatsporten heet, is sprake van trainen, discipline en 

verantwoordelijkheid. De jongeren maken die afspraken allemaal zelf en misschien nog wel meer dan 

bij de georganiseerde sport. 

00:11:43 
Voorzitter: Kunt u afronden? 

00:11:45 
Mevrouw Wobma: Ja. Dat ga ik doen, Voorzitter. Een bijkomstigheid kan heel goed zijn dat er dan 

minder geld naar programma's hoeft te gaan om jongeren in beweging te krijgen. Dus minder naar 

stimuleren en meer naar faciliteren voor hetzelfde geld. Dank u wel. 

00:12:03 
Voorzitter: De heer Pechler. 

00:12:05 

De heer Pechler: Dank u wel, Voorzitter. Kortheidshalve kan ik me aansluiten bij de woordvoering van 

de heer De Haan van het CDA. 

00:12:13 

Voorzitter: Dan zag ik de heer Wolke. 

00:12:14 
De heer Wolke: Dank u wel, Voorzitter. Ik zal mij ook beperken tot de vragen in mijn woordvoering. 

Het handelen van het college naar aanleiding van de coronacrisis getuigt [onhoorbaar] dat sport 

onmisbaar is en dat we sportverenigingen moeten steunen. De huur van een sportclubs is voor drie 

maanden opgeschort, waardoor zij nu wat meer ademruimte hebben. [onhoorbaar] ingrijpen. 

Student & Stad vraagt het college wel of zij deze steunmaatregel wellicht willen doorzetten? Hetzij 

gedeeltelijk als deze drie maanden om zijn. We zien dat de inkomstenbronnen van alle sportclubs 

nog steeds zijn opgedroogd, doordat de competities stil liggen en de kantines gesloten zijn. 

00:12:56 

De heer Wolke: We zijn benieuwd in ieder geval, volgens mij hebben de andere partijen daar ook al 

een beetje naar verwezen, wat daarin mogelijk is om de sportclubs bij te staan? En dan nog een 

andere vraag. 2020 Is nu ook een belangrijk jaar voor sportbeleidsmakers. Het meerjarenprogramma 

'sport en bewegen' loopt af, net als het programma 'meer ruimte voor sport en bewegen'. In de 

aanloop naar deze nieuwe beleidskaders vinden wij het van belang dat naast de sportkoepel en de 

[onhoorbaar] missie voor de sport ook de studenten sportwereld, middels bijvoorbeeld de ACLO, 

wordt betrokken bij het opstellen van deze nieuwe kaders. Daarom horen we graag van de 

wethouder of dat tot de mogelijkheden behoort? Tot zover. 

00:13:34 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Menger. 

00:13:38 
Mevrouw Menger: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mijn fractie 100% Groningen heeft ten aanzien van dit 

meerjarenplan 'sport' een aantal vragen die we het college graag willen voorleggen. In zijn 

algemeenheid, wat zijn de beoogde kosten? En indien er al uitgaven zijn, welke zijn dit? Wat is het 

beoogde eindresultaat met het meerjarenplan? We hebben ook een vraag over mevrouw Frijlink, 

een sportformateur die aangesteld is. Wat is de specifieke opdracht die mevrouw Frijlink heeft 

meegekregen vanuit de gemeente en wat is hiervan het gewenste resultaat die de gemeente voor 
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ogen heeft? Zit er een tijdsplan aan verbonden en doelen die behaald dienen te worden? Hoe 

ambitieus is de gemeente hierin?Wat zijn de uitkomsten van de kennissessie met HEALTH i PORT? 

00:14:21 
Voorzitter: De heer De Haan heeft een vraag voor u. 

00:14:23 
De heer De Haan: Voorzitter, dank u wel. Ik zat nog even te denken over waar u mee begon, want u 

had het over de kosten van dit meerjarenprogramma. We zitten nu natuurlijk bijna aan het einde van 

dit programma, dus volgens mij had u de kosten prima kunnen vinden en is het een update van wat 

er nu allemaal gedaan is met dat meerjarenprogramma. Dus zou u uw vraag misschien iets 

duidelijker kunnen formuleren waar u mee begon? 

00:14:46 
Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Dit meerjarenplan klinkt heel ambitieus, want er staan 

allerlei gewenste doelen in die behaald dienen te worden. Daar zit volgens ons ook een prijskaartje 

aan. En dat wou ik eigenlijk ook uitleggen met het aantrekken van mevrouw Frijlink. Want ik ga ervan 

uit, maar misschien is dat een aanname die ik doe, dat er bijeenkomsten worden georganiseerd, 

sprekers worden georganiseerd. Volgens mij is dat niet gratis.[onhoorbaar] 

00:15:28 
Voorzitter: Kunt u afronden? 

00:15:29 
Mevrouw Menger: Ja, moment. Met betrekking tot Gelijk Speelveld: Verschillende sportclubs en 

verenigingen constateerden dat in de praktijk de term 'gelijk speelveld' op verschillende manieren 

wordt benaderd en daardoor als ongelijk wordt ervaren. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Mag ik 

een reactie van de wethouder? Ik rond af, Voorzitter. Mijn fractie vindt het thema sport heel 

belangrijk. Sport is een verbindende factor en we dragen dit een warm hart toe. We vinden 

verbinding en toegankelijkheid voor iedereen een prioriteit en ik herhaal nogmaals, sport is een 

verbindingsmiddel en laagdrempelig. Met gezond verstand en duidelijke doelen die voor iedereen 

gelijk en transparant zijn, is investeren in de gezondheid en bewegen van onze inwoners een goud 

goed. Dank u, Voorzitter. 

00:16:10 

Voorzitter: Dank u wel. De heer Kaercher. 

00:16:12 
De heer Kaercher: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst spreken wij onze complimenten uit aan alle 

betrokkenen voor de steun aan de verenigingen tijdens de coronacrisis. Een crisissituatie die zijn 

weerga niet heeft gekend en waar veel verenigingen ook de dupe van leken te worden. Gelukkig 

kwam het kabinet op acht mei met een tweede steunpakket, waarbij één van de punten was dat 

gemeenten gecompenseerd zouden worden voor inkomstenderving uit de huur van 

sportaccommodaties. Op twaalf mei heeft het college dan ook besloten om de huur van één maart 

tot één juni niet in rekening te brengen aan de verenigingen. Buitensportverenigingen kunnen 

gelukkig weer al hun leden ontvangen, maar de binnen-sportverenigingen mogen nog altijd niet 

opstarten en hun leden ontvangen, maar moeten dus wel alweer huur betalen. Wij zouden graag van 

het college willen weten hoe de komende tijd met de huur van deze binnen-sportverenigingen wordt 

omgegaan? 
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00:17:00 

De heer Kaercher: In de brief is ook te lezen dat het college zich realiseert dat er een aantal 

verenigingen en commerciële sportaanbieders met financiële problemen te maken hebben door de 

coronacrisis. Kan het college aangeven of er al verenigingen hebben moeten besluiten te stoppen in 

verband met deze financiële problemen? En kan het college ook aangeven wat zij voor deze 

verenigingen en commerciële sportaanbieders kan doen als de situatie wel echt nijpend wordt voor 

hun? Voorzitter, dan nog het sportakkoord. Wij zijn blij dat hiervan nu aan drie projecten uitvoering 

wordt gegeven. Één van die projecten is de sportcoach die gemeente breed gaat werken voor 

mensen met een beperking om het sportaanbod voor deze doelgroep te vergroten. Laatste vraag 

voor de wethouder. Mensen met een beperking is een heel ruim begrip. Kan de wethouder aangeven 

wat zij in deze bedoeld met mensen met een beperking? Dank u wel. 

00:17:51 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Brandsema. 

00:17:56 
De heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst mooi te horen van de wethouder dat ook voor 

een derde jaar er €200.000 beschikbaar komt voor het sportakkoord. Dat is volgens mij hartstikke 

mooi voor ons als Groningen dat dat er aan zit te komen. Voorzitter, dan ga ik het uiteraard ook even 

wat bondiger doen dan eerder gedacht en allereerst, zoals meerdere fracties hebben aangegeven, 

complimenten voor het college hoe er is omgegaan met de maatregelen voor sport, onder andere de 

kwijtschelding van de drie maanden huur. Maar het college stelt ook in zijn brief dat er nog een 

aantal verenigingen en commerciële sportaanbieders zijn die met financiële problemen kampen. 

00:18:38 
De heer Brandsema: En mijn fractie heeft zelf al contact gehad met de Sportkoepel, die ook aangeeft 

dat het heel erg fijn is dat die kwijtschelding van die huur heeft plaatsgevonden, maar dat er ook nog 

wel verenigingen zijn, waarbij bijvoorbeeld de baromzet nogal meeweegt in de begroting en dat er 

nog wel andere financiële problemen zouden kunnen zijn. Mijn fractie hoort graag welke rol het 

college hierbij voor zichzelf ziet weggelegd? Waarbij ik ook nog maar even aan wil geven dat mijn 

fractie wel een verschil ziet tussen een sportvereniging en commerciële sportaanbieders. 

00:19:08 

Voorzitter: U krijgt een vraag van de heer De Haan. 

00:19:13 

De heer De Haan: Voorzitter, dank u wel. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe de ChristenUnie dat 

zelf ziet? Wat zou de ChristenUnie graag willen voor de sportverenigingen die nu flinke inkomsten 

missen door het sluiten van de kantines? 

00:19:25 
De heer Brandsema: Voorzitter, ik heb het daar ook met de Sportkoepel over gehad en ik moet u 

eerlijk zeggen dat ik nu niet een volledig beeld heb van hoe groot de schade is. Ik begrijp wel dat dat 

echt wel verschilt per vereniging wat dat betekent. Dus ik ga hier nu niet een algemeen pleidooi 

houden voor wat er moet gebeuren. Volgens mij is dat ook wellicht maatwerk, maar moet de 

gemeente er wel gewoon alert op zijn dat, daar waar er nog echt financiële problemen zijn, we 

moeten kijken wat we daar zouden kunnen doen, zoals we dat in de volle breedte doen wat betreft 

groepen die last hebben van de coronamaatregelen. Voorzitter, dat waren mijn vragen aan het 

college. Dank u. Ik zie nog dat de heer Boter een vraag voor mij heeft. 
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00:20:07 

Voorzitter: Inderdaad. 

00:20:11 

De heer Boter: Dat heeft de heer Brandsma goed gezien. Even dat moment, u zei dat er en 

ondernemers en verenigingen het moeilijk hebben, maar toen maakte u een onderscheid tussen 

eventuele steun aan verenigingen en aan commerciële aanbieders of ondernemers. Maar u zei niet 

wat dat verschil dan zou moeten zijn. 

00:20:28 
De heer Brandsema: Nou kijk, Voorzitter, je hebt zeg maar de commerciële sportaanbieders die niet 

zozeer commercieel zijn in de zin van winstoogmerk. Maar wat in die zin in een andere vorm, een 

vereniging ook, maar wat ook gewoon laagdrempelige sport is en wat geen winstoogmerk heeft, 

maar ook gewoon in groepsverband sport. Plus je hebt sportaanbieders die wel commercieel zijn, de 

fitnessclubs. En daar zijn ook nog andere maatregelen voor dan die je als gemeente zou moeten 

treffen voor sportverenigingen. Dus volgens mij moeten we gewoon kritisch kijken naar wat voor 

vormen het zijn en wat er dan de beste manier voor is. Tot zover, Voorzitter. Dank u wel. 

00:21:09 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Boter. 

00:21:15 
De heer Boter: Dan wilde ik ook nog wel zelf wat zeggen. Wel kort. In ieder geval maakt de 

coronacrisis wel iets zichtbaar, namelijk dat onze gezondheid toch iets minder vanzelfsprekend is als 

wij ooit gedacht hadden of meende dat wij konden denken. Daarvoor is, onder andere, bewegen en 

sport erg belangrijk, want daarmee kunnen we toch onze gezondheid een aardige boost geven. 

Daarvoor zijn er een aantal aanbieders Je hebt gewoon sportverenigingen, waar wij een groot 

voorstander van zijn in deze gemeente. Je hebt anders georganiseerde, je hebt ondernemers en 

eigenlijk allemaal worden ze wel geraakt in meerdere of mindere mate door de crisis. En wat maakt 

het ook inzichtelijk? Niet alleen maar dat sport belangrijk is en bewegen belangrijk is, maar dat 

financiering van sporters ook belangrijk is. En dat het waarschijnlijk zo zou moeten zijn, in onze ogen, 

dat je moet gaan kijken of je sport en bewegen niet anders en meer kunt financieren. Misschien een 

hybride financiering en dan hopelijk zonder storingen, zoals bij deze commissie. Want jong geleerd is 

oud gedaan. Dus je zult ook moeten kijken naar onderwijs samen met sport, zoals bij IHP gebeurt. 

00:22:15 

De heer Boter: En je zult ook moeten gaan kijken hoe je anders georganiseerd moet kunnen laten 

bewegen. Je moet de verenigingen gezond houden. Je moet vanuit het sociaal domein kijken hoe je 

kinderen en mogelijk ouderen aan het bewegen kan krijgen. In ieder geval is jong geleerd, oud 

gedaan en of je nou op een schoolvereniging of een trapveldje of in het openbaar sport, dat moet 

wel kunnen. De vraag is wel min of meer steeds aan de orde gesteld, maar ik stel hem dan toch nog 

maar even en in aanvulling op een aantal andere vragen. Hoe gaat het overleg nu verder met al die 

verenigingen en andere aanbieders? En eventueel ook sommige ondernemers die geen regeling 

krijgen die toch al in een benarde positie zijn gekomen, ongewild ook, door corona. Kan daar 

geldelijke- of anderszins steun aangeboden worden? Anders dan het doorschuiven van de 

steunmaatregelen die landelijk zijn gegeven voor de compensatie van huur? Dat was het. 

00:23:01 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Hoorn. 
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00:23:05 

De heer Van Hoorn: Dank u wel, Voorzitter. Kortheidshalve sluit ik mij inhoudelijk allereerst aan bij de 

woordvoering van mijn collega van D66. Daarnaast wil ik nog wel nadrukkelijk mijn waardering 

uitspreken voor de inzet van de beweegcoach Uniek Sporten, zoals dit ook al genoemd werd door de 

collega van PVV. Het is van groot belang dat er uiteraard wordt ingezet op toegankelijkheid van 

sport. Zowel in de fysieke zin qua sporten en bewegen voor mensen die allerlei uitdagingen 

ondervinden die vaak voor ons niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar daarnaast is het ook heel erg van 

belang dat er een veilig sportklimaat wordt gecreëerd, waardoor het ook voor iedereen veilig en 

vertrouwd is om deel te nemen aan sport en bewegen. Ik reken erop en ik vertrouw er ook op dat dit 

ook weer tot concrete uiting komt in de nieuwe visie op sport en bewegen en uiteraard in het 

opvolgende meerjarenprogramma sport. Daar wilde ik het bij houden, Voorzitter. Dank u wel. 

00:23:59 
Voorzitter: Dank u wel. Dan heeft het geloof ik iedereen vragen kunnen stellen aan de wethouder. 

Dan is het woord aan mevrouw Jongman. 

00:24:06 
Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Een recordtijd, volgens mij, om dit zo te behandelen. 

Allereerst, een heel aantal fracties hebben hun complimenten uitgesproken aan het college, maar 

vooral ook aan Sport050, die ik echt in dank doorgeef. Want er is heel hard gewerkt achter de 

schermen en 's avonds laat en 's ochtends vroeg om het allemaal voor elkaar te krijgen om te 

faciliteren zodra het weer kon. Maar ook om in gesprek met de clubs te blijven en te zeggen van: 

"Wat betekent dat voor jullie?" En het was in het begin helemaal niet leuk dat we de parken dicht 

moesten zetten. Want je wilt natuurlijk heel graag, wat iedereen ook terecht zegt: "Gezondheid is 

belangrijk. Bewegen is belangrijk". En dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen, maar toen even niet 

meer. Dat was gewoon niet zo'n fijne handeling om te verrichten. In die zin, geef ik die 

complementen heel graag door. Een thema wat ook door veel van u genoemd is: "Nou hebben we 

dan die compensatiemaatregelen tot één juni. Wat doen we met de maand juni?" 

00:25:06 
Mevrouw Jongman: Dat is nog best een spannende. In ieder geval zijn we met alle clubs, alle 

klantregisseurs die er zijn in direct contact. Ook met de verenigingen: "Hoe gaat het met jullie? Wat is 

er gebeurd de afgelopen periode?" De clubs waren overigens heel blij dat ze weer van start konden. 

En we zijn nog gewoon in gesprek met de clubs over de maand juni, want natuurlijk wordt er deels al 

wel weer gesport op de parken. Dus in die zin is er wel weer huur van onze gebouwen. De 

binnensport is een terechte vraag, dat is natuurlijk een andere situatie. En het geldt helemaal anders 

dan voor de commerciële aanbieders, want die hebben daar, behalve de landelijke regelingen, op dit 

moment geen taak en functie in. Wat we wel gedaan hebben als iemand zegt-: "Hé ik kan niet meer 

binnen, kan ik buiten iets?" We hebben iedere keer in overleg met hen besproken van: "Hoe kunnen 

jullie nog wel mensen buiten laten sporten?" 

00:25:56 

Mevrouw Jongman: Maar vooral het deel waar wij indirect een subsidie-relatie mee hebben of een 

andere relatie mee hebben, daar zijn we nog mee in overleg. Zodra bekend is wat daar de gevolgen 

van zijn-, want die zijn ook wisselend per club, de één heeft daar meer last van dan de ander. Als we 

dat overall beeld hebben van alle verenigingen in Groningen, dan heeft één club zich bij ons gemeld 

met vragen om uitstel van betaling en de rest heeft niet aangegeven: "Ik zit op dit moment in acute 

problemen". Dat het allemaal rozengeur en maneschijn is, is natuurlijk ook niet zo. Dat snappen we 
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ook wel. Maar er zijn geen clubs die op omvallen staan. En als het wel zo is, willen wij het heel graag 

horen en hebben we ook al opgeroepen: "Meld je dan vooral". Aandacht voor topsport is ook zo'n 

thema. Wat de Partij van de Arbeid ook noemde. De [onhoorbaar]inhoudelijk in gesprek met Donar, 

Lycurgus, Gijs en FC Groningen uiteraard. Ook daarvan moeten we kijken op wat voor manier we 

kunnen bijstaan, maar daar zijn ook bijvoorbeeld een aantal andere maatregelen getroffen. FC 

Groningen heeft een actie gedaan. Donar heeft aangegeven dat niemand zijn abonnement heeft 

opgezegd. 

00:26:59 
Mevrouw Jongman: Dus in die zin zijn er een aantal stromen die wel door blijven lopen. Maar ook 

daar zijn we echt in nauw gesprek en als daar iets over te melden valt, bent u ook één van de eersten 

die dat hoort. Corona gevolgen voor de verenigingen: Nou, inderdaad, je ziet wel wat er gebeurt en 

wat voor dynamiek er ontstond bij die verenigingen van: "Hé, het is toch wel heel belangrijk dat we 

sportverenigingen hebben". U loopt eigenlijk vooruit op de besluitvorming van het najaar. Want we 

zijn ook bezig om de harmonisatie vorm te geven en die heeft een aantal onderdelen, wat ook in de 

brief beschreven staat. Daar komen gewoon in het najaar op terug. Maar we zijn al wel in overleg 

met de verenigingen. Wat betekent de OZB die je moet betalen? Wat betekent het tarief wat we 

hanteren? Verschillend in Groningen, Haren Ten Boer? Wat zijn de kosten die we als gemeente ook 

maken? Dat allemaal samen, daar komen we heel graag met u over in gesprek in september/oktober. 

Dan hebben we het echt over de tarieven. 

00:27:58 

Mevrouw Jongman: Ik zit even te kijken naar D66. Die commerciële helpende had ik al benoemd. Dat 

wordt erg lastig, behalve dan de landelijke regelingen en wel meedenken. Die vele aanvragen: Daar 

was ik inderdaad ook verrast over. Dat is eigenlijk heel positief dat mensen gewoon breed 

meedenken: "Wat kan ik vanuit mijn sport aanbieden?" U noemt het een verborgen schat, dat vond 

ik eigenlijk wel een mooi woord wat u gebruikte. U gaf aan bij het sportakkoord, de sportwijk Zuid. 

Die snap ik niet zo goed. Het sportakkoord is niet iets wat wij eenzijdig vanuit de gemeente bedacht 

hebben. We hebben het bedacht met de partners. In overleg ook met hen. Het is ook door hen mede 

bepaald. En bij sportwijk Zuid richt het zich op de nog niet actieve inwoners. Dat zijn vaak de wat 

oudere inwoners. Er is ook een deel wat gaat naar nog niet actieve jongeren. Dat is Stichting STOOT 

die daar heel erg bij betrokken is. Dus daar zitten twee onderdelen in van groepen die nog niet daarin 

betrokken zijn. 

00:28:50 
Mevrouw Jongman: De SP: Jongeren in beweging zijn we helemaal voor. Ook u was vanochtend bij de 

bespreking van een nieuwe visie dat het ook wellicht één van de thema's kan zijn voor de toekomst. 

Daar blijft het van belang om te faciliteren, maar dat is ook- ik weet niet wie het noemde- een 

samenspel van school, soms ook van welzijn, van iets wat er in de wijk is of wat er in de buurt speelt. 

Dus dat is wel een heel programma. Maar de jongeren vasthouden ben ik met u eens. Dat is ook wel 

heel graag mijn ambitie om dat vast te houden. En vroeg beginnen en dat actief vasthouden voor je 

latere leven is alleen maar heel positief voor de toekomst. U noemde ook terecht de tweede golf 

corona. Wat gebeurt er als die er aankomt? Waar we allemaal niet op hopen, maar die wel als een 

dreigende wolk boven ons hangt. Daar kijken we uiteraard naar en ik denk ook dat we op dat 

moment ook in staat zijn om iets sneller te schakelen dan wat er nu gebeurde. En dan kijken wat er 

wel mogelijk is en op wat voor manier er dan wel gesport kan worden. Maar we weten het niet hoe 

zwaar. Dat zeg ik met de kennis van nu, want je weet niet hoe zwaar die nieuwe golf zou kunnen 
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worden. Maar wel iets waar Sport050 over nadenkt denkt en ook al wel scenario's voor dat moment 

klaar heeft liggen. 

00:30:00 
Mevrouw Jongman: De Partij voor de Dieren sloot zich aan. Dan ga ik er niet op in, maar ook dank 

voor de opmerkingen daarin. "Sport onmisbaar", zei Student & Stad. Helemaal mee eens. De ACLO is 

ook zeker betrokken bij alle ontwikkelingen die er gaande zijn, want zij zijn ook deels 

vertegenwoordigd in de Adviescommissie. "En de verenigingen en speciaal de 

studentenverenigingen", zei u. "Worden die betrokken bij ons beleid?" Jazeker. Ook in alle 

visievorming of de harmonisatie worden zij zeker betrokken. Dus voor mij wordt dat redelijk grote 

deel van de bevolking daarin ook goed bediend. Ik word even afgeleid, want ik zie allemaal briefjes 

van een ander ineens liggen. Die lagen hier nog. Ik dacht, dit is niet mijn handschrift. 100%: Het 

beleid wat we hier maken is een onderdeel van onze sportbegroting, dus in de rekening en begroting 

kunt u daar alles over raadplegen. Dat dat heel belangrijk is als verbindingsmiddel of als 

samenwerking in wijken ben ik helemaal met u eens. 

00:31:02 
Mevrouw Jongman: Gelijk Speelveld is nou juist zo'n project, waar door verenigingen heel lang is 

aangegeven dat het een ongelijk speelveld was. En zij staan er heel erg achter, dat we daar nu 

uitvoering aan geven. Met heel veel blijdschap worden er handtekeningen bij notarissen gezet om 

voor elkaar te krijgen dat de accommodatie van een vereniging zelf is. Dus daar zijn ze echt heel blij 

mee. Dan moet ik even kijken of ik de goede volgorde heb. Ook complimenten voor de steun. 

Binnensport zijn we dus inderdaad ook mee in gesprek. Die sportcoach: Ik heb nog niet precies de 

definitie van degene die dat uitvoert. Maar in ieder geval is het voor mensen met een beperking en 

volgens mij kun je dat breed zien, want dat kan lichamelijk, geestelijk, wat dan ook, zijn. Ik zou 

zeggen, we zien dat zo breed mogelijk en we gaan ook niet mensen daar in vakjes plaatsen. Juist 

mensen die daarin nog niet actief zijn, die daar ook gewoon in faciliteren. Want het is best lastig als 

je iets geestelijks hebt, ik noem het maar even, of lichamelijks en je komt dan binnen bij een 

sportvereniging, dat is beste een hoge drempel weet ik van mensen en dat willen we dus verkleinen. 

00:32:09 
Mevrouw Jongman: Ik geloof dat meneer helemaal blij is met het antwoord. Daar zetten we helemaal 

op in. De ChristenUnie gaf aan- die verenigingen hebben we al gedaan die op omvallen staan. We 

blijven in gesprek. We willen heel graag horen wat er leeft en speelt, maar dat hebben we vanaf het 

begin af aan gedaan. Veilig sportklimaat is vanochtend in de visie ook benoemd. Dat moet je 

inderdaad vorm geven, want wie dan ook moet kunnen sporten, waar dan ook en niemand mag van 

tevoren denken: "Nou, die is niet welkom" of "die is maar raar" of "die is maar gek". Noem het 

allemaal maar op. Iedereen moet daar toegang vinden en daar moet vanuit de clubs- ik weet ook dat 

daar programma's lopen om daarin open te staan. Volgens mij zijn er ook landelijke programma's 

zelfs. Bij bonden. Nou, ik heb geprobeerd om het in rap tempo af te ronden, maar ik weet niet of- 

00:32:59 
Voorzitter: U hebt in recordtijd veel vragen beantwoord, maar ik mis de antwoorden op de vragen 

van mevrouw Menger. 

00:33:07 
Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Wethouder, ik had een vraag- 
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00:33:10 

Voorzitter: Hebt u die vragen meegekregen? 

00:33:13 

Mevrouw Jongman: [onhoorbaar] herhalen. 

00:33:15 

Mevrouw Menger: Ik mis één vraag. Dat ging over de sportformateur die is aangesteld. Mevrouw 

Frijlink. Kunt u daar wat meer over zeggen? 

00:33:27 
Mevrouw Jongman: Ja. Er waren twee sportformateurs waarvan één sportformateur het akkoord 

verder tot ze een programma heeft gebracht in overleg met velen. Die sportformateur was niet meer 

beschikbaar om verder uitvoering te geven. Daar is mevrouw Frijlink voor gevraagd en die gaat 

gewoon vanaf nu- Want je moet even iemand hebben die er een beetje boven hangt en meekijkt wat 

er allemaal in die projecten gebeurt. En zij is door de mensen vanuit het sportakkoord aangewezen 

om uitvoering te geven aan al die projecten die erin staan. Dat betekent dat ze af en toe 

vergaderingen hebben en even zeggen: "Hoe staat dit ermee? Hoe staat dat ermee?" O ja, dat was 

uw tweede vraag. Bij HEALTH i PORT hadden we dus met al die mensen die getekend hebben een 

hele mooie bijeenkomst waarin ook toegelicht werd- Onder andere ook de beweegcoach en voor 

beperkte- Hè, hoe kun je mensen daar in meetrekken? Die hebben allemaal daar gepresenteerd wat 

de plannen zijn en hoe ze het uit gaan voeren. Maar zij is even de verbindende factor tussen al die 

partijen. 

00:34:20 
Mevrouw Menger: Dank u wel. 

00:34:22 
Voorzitter: Meneer Loopstra heeft nog een vervolgvraag. 

00:34:23 
De heer Loopstra: Ja, ik heb nog even een vervolgvraag op de topsport verenigingen in onze stad. 

Want is er al meer bekend over het feit- FC Groningen heeft een aanvraag gedaan voor uitstel/afstel 

van de huur van Topsportzorgcentrum en Euroborg. Men zou dus aankloppen bij de gemeente. Ik 

denk dat dat inmiddels is gebeurd. Is daar al een uitsluitsel over te geven? 

00:34:48 
Mevrouw Jongman: Nee. Het is ook een terechte vraag die u stelt. Ze hebben inderdaad hier op de 

deur geklopt en we zijn in gesprek en we hebben nog geen uitkomst. Maar we weten van elkaar dat 

we elkaar recht in de ogen hebben gekeken en ook gezegd hebben welke problemen er voorliggen. 

En dat had er mee te maken dat er landelijk ook één en ander speelde rondom betaald voetbal, even 

als voorbeeld. Het betekent dat elke club wel zijn eigen dynamiek heeft in het vinden van 

oplossingen. Daar proberen we in goede samenhang naar te kijken, zodat we in overleg ook de goede 

maatregelen en goede oplossingen kunnen treffen. 

00:35:20 

Voorzitter: Dank u wel. Ik heb u beloofd dat we nu even zouden kijken of er behoefte is aan verder 

spreken. In commissieverband, dan wel in de raad. Ik geloof het niet. Het is een collegebrief, die 

hoeft ook niet naar de raad. Dan laten we het hierbij. Dank u voor uw medewerking om het kort te 

houden en heel erg dank voor uw geduld door de technische problemen. Wel thuis. En dan gaan we 

snel verder met de volgende commissie. Even wisselen. 
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