
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp   Adviescommissie voor de Sport, benoemen en herbenoemen leden  

Steller/telnr.  Wendy Tol/ 6140    Bijlagen 1 

   

Classificatie                

   

Portefeuillehouder  I. Jongman  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit  

De raad besluit 

I. tot lid van de Adviescommissie voor de Sport te benoemen voor de periode tot 1 september 2023, 

mevrouw E. Mansholt, de heer P. Jeltema en de heer O.J. van Calker; 

      II.        tot lid van de Adviescommissie voor de Sport te herbenoemen voor de periode tot 1 januari 2023,  

        mevrouw H.G. Schut;  

III. tot lid te van de Adviescommissie voor de Sport te herbenoemen voor de periode tot 1 november 2023, de 

heer G. Sierksma en de heer B. Dijk; 

IV. de Verordening commissie voor de sport 2009 geldend te verklaren voor het hele gebied van de gemeente 

Groningen; 

V. het besluit onder IV. bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden op de dag na de 

bekendmaking. 
 
   
  
  

 

     

 Samenvatting   

In dit voorstel worden drie leden van de Adviescommissie voor de Sport (verder: "de commissie") 
herbenoemd en worden drie nieuwe leden van de commissie benoemd. Met deze (her)benoemingen 
vormt de commissie een goede afspiegeling van het werkveld van sport en bewegen. De commissie heeft 
als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan zowel het college als de gemeenteraad 
over het sportbeleid van de gemeente Groningen. Primair heeft de commissie een adviserende taak voor 
het college, maar ze heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks een advies aan de gemeenteraad te 
richten. De gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid om advies te vragen aan de commissie.  
Met het oog op harmonisatie wordt de Verordening commissie voor de sport 2009 geldend verklaard voor 
het hele grondgebied van de gemeente Groningen.   

B&W-besluit d.d.: 3-3-2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

geen 

 

Aanleiding en doel  

In de "Verordening op de commissie voor sport" (ex. artikel 84, lid 2 van de gemeentewet) is opgenomen 
dat de Adviescommissie voor de Sport (hierna "de commissie") uit minimaal acht en maximaal twaalf leden 
moet bestaan. Directe aanleiding voor dit raadsbesluit is dat in 2019 één lid de commissie heeft verlaten en 
per 1 maart 2020 nog één lid de commissie gaat verlaten. Beide leden treden af omdat hun eerste 
zittingstermijn erop zit. In dit voorstel worden de drie genoemde leden voor vier jaar benoemd tot lid van 
de commissie. Omdat deze leden al in september 2019 zijn begonnen, is de einddatum 1 september 2023. 
Daarnaast is van drie leden de eerste zittingstermijn in 2019 verstreken en hebben zij aangegeven een 
tweede termijn van vier jaar aan te willen gaan. We stellen voor om deze leden te herbenoemen.  
 
De commissie heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan zowel het college als 
aan de gemeenteraad over het sportbeleid van de gemeente Groningen. Primair heeft de commissie een 
adviserende taak voor het college, maar ze heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks een advies tot de 
gemeenteraad te richten. De gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid om advies te vragen aan de 
commissie.  
 
Met de benoeming van de drie nieuwe leden en het herbenoemen van drie leden bestaat de commissie per 
1 maart 2020 uit negen leden. Daarmee voldoet zij aan het vereiste aantal leden dat de Verordening 
commissie voor de sport voorschrijft, namelijk minimaal acht en maximaal twaalf leden.  
 
De harmonisatie is aanleiding tot het geldend verklaren van de Verordening commissie voor de sport 2009 
voor het hele grondgebied van de gemeente Groningen.   
 
Kader   

Samenstelling, benoeming en taken van de commissie zijn opgenomen in de Verordening op de commissie 
voor de sport 2009. Aangezien de commissie adviseert aan zowel het college als aan de raad, vindt 
benoeming van de leden van de commissie door beide organen plaats. In het kader van harmonisatie dient 
de Verordening op de commissie voor sport 2009 geldig te worden verklaard voor het hele grondgebied 
van de gemeente Groningen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.   
 
Argumenten en afwegingen   

n.v.t. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie   

Gevolg van dit voorgestelde besluit is dat na (her)benoeming van deze leden de Adviescommissie voor de 
Sport een goede afspiegeling blijft van het brede werkveld van sport en bewegen. De commissie is ervan 
op de hoogte dat in verband met harmonisatie de Verordening commissie voor de sport 2009 de dag na 
bekendmaking voor de hele nieuwe gemeente geldt.   
 
Financiële consequenties   

Geen financiële consequenties. 
 
Overige consequenties  

Met het benoemen van de nieuwe leden en het herbenoemen van bestaande leden is de commissie weer op volle 
sterkte. De commissie vormt daarmee een goede afspiegeling van het hele werkveld van sport en bewegen. 
 
Vervolg  

De ambtelijk secretaris van de Adviescommissie voor de Sport informeert de zittende leden over hun 
herbenoeming en de nieuwe leden over hun benoeming tot lid van de Adviescommissie voor de Sport. 
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Lange Termijn Agenda   

n.v.t. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 


