
Raadsvoorstel 

/ "Gemeente 

\jroningen 

Onderwerp Benoeming leden Adviescommissie voor de Sport 

Registratienr. 5603813 StellerAelnr. Wendy Tol / 61 40 Bijlagen 1 

Classificatie Openbaar 

Portefeuillehouder De Rook 
Raadscommissie 
O&W 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. te benoemen als lid van de Adviescommissie voor de Sport met terugwerkende kracht met 

ingang van 1 januari 2015 voor een periode van vier jaar mevrouw H.G. Schut en de heer R. 
Nieboer; 

II. te benoemen als lid van de Adviescommissie voor de Sport met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 november 2015 voor een periode van vier jaar mevrouw L.l. van der Vegt, 
mevrouw I.M. Broeders en de heren B. Dijk en G. Sierksma. 

Samenvatting 

De Adviescommissie voor de Sport 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. Aangezien er afgelopen jaar een aantal leden 
uit de Adviescommissie zijn gegaan, zijn er zes nieuwe leden gezocht, waardoor de commissie weer 
een goede afspiegeling vormt van het sportveld in de stad. 

B&W-besluit d.d.: 22 maart 2016 



Aanleiding en doel 

In de Verordening op de commissie voor de sport (ex. artikel 84, lid 2 van de gemeentewet) is 
opgenomen dat de Adviescommissie (hierna de commissie) uit minimaal acht en maximaal twaalf 
leden moet bestaan. Directe aanleiding voor dit besluit is dat sinds 1 oktober 2015 de commissie in 
totaal uit zeven leden bestond en er een nieuwe voorzitter werd gezocht. Er waren 5 leden gestopt om 
diverse redenen, zoals het aflopen van de zittingstermijn of pensionering. Afgelopen periode zijn op 
verschillende momenten nieuwe leden begonnen in hun functie. De aanstellingsdatum van de 
verschillende leden is daardoor niet gelijk. 

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 com
missie 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 deze personen bestaat de commissie uit elf leden en vormt de commissie een 
goede afspiegeling van het veld. 

Kader 

De aanstelling van de leden van de commissie is opgenomen in de Verordening op de commissie 
voor de sport. Aangezien de commissie adviseert aan zowel het college als aan de raad, vindt de 
benoeming door beide organen plaats. 

Maatschappel i jk draagvlak en part ic ipat ie 

Met de samenstelling van de commissie beoogt de gemeente onder andere haar externe oriëntatie op 
de sport te vergroten. Daarom worden mensen uit allerlei sportgebieden gevraagd om in de 
commissie zitting te nemen. Mensen worden op persoonlijke titel voor de commissie gevraagd en niet 
als belangenbehartiger van een bepaalde tak van sport of doelgroep. Leden van de commissie dienen 
dan ook een brede blik te hebben wanneer het gaat om sport en bewegen. 

Om te zorgen dat de commissie een goede afspiegeling van het veld vormt, is voor de werving van de 
leden gekozen voor persoonlijke benadering van mensen uit de verschillende sportgebieden. 
Ook is gekeken of competenties en affiniteiten van de toekomstige leden een aanvulling zijn op de 
huidige commissieleden. De zes voorgestelde nieuwe leden hebben een goede binding met de 
sportwereld, zijn deskundig, betrokken en goed in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan 
de werkzaamheden van de commissie. 
Naast bovenstaande inhoudelijke expertise zijn er een aantal andere competenties waar de commissie 
behoefte aan had. Er is gezocht naar iemand die goed kan schrijven en naar iemand met politieke 
sensitiviteit. Daarnaast was er behoefte aan een ervaren bestuurder die het voorzitterschap van de 
commissie op zich wilde nemen, iemand met een "helikopterview" die de consequenties van bepaald 
beleid kan inschatten, leiderschapskwaliteiten heeft en goed kan communiceren. 



Ambtelijk advies (weging mogelijkheden, draagvlak en consequenties) 

Bovenstaande heeft geleid tot een nieuwe samenstelling van de commissie. 
Wij stellen u voor te benoemen als lid van de Adviescommissie voor de Sport met terugwerkende 
kracht: 

1. per ingang van 1 januari 2015 voor een periode van vier jaar mevrouw H.G. Schut en de heer 
R. Nieboer; 

2. per ingang van 1 november 2015 voor een periode van vier jaar mevrouw L.l. van der Vegt, 
I.M. Broeders en de heren B. Dijk en G. Sierksma. 

De heer Sierksma neemt tevens de rol van voorzitter op zich. 

De kandidaten zijn in verschillende sectoren actief. Allen hebben affiniteit met sport. 
Mevrouw Schut is directeur van het Sportcentrum Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen. 
Zij is tevens actief bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De heer Nieboer is topsport
coördinator van de Topsport Talentschool in Groningen (Werkmancollege). Mevrouw Van der Vegt is 
oud gemeenteraadslid van de gemeente Groningen en momenteel trainer op het gebied van 
duursport. Mevrouw Broeders is zelfstandig adviseur op het gebied van sport & gezondheid en ex-
topsporter. De heer Dijk is docent en onderzoeker bij de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies 
(HIS) en adviseur aan de Universiteit van Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. 
De heer Sierksma wordt voorzitter van de commissie. Hij is docent aan het Sport Management 
Institute en docent Sport Science Institute Groningen en voorzitter van een schaatsvereniging. 

In bijlage 1 is de nieuwe samenstelling van de commissie opgenomen. 

Financiële consequenties 

De leden van de Adviescommissie ontvangen geen vergoeding. De benoeming van de leden heeft dus 
geen financiële consequenties. 

Overige consequenties 

Met de benoeming van de zes leden bestaat de commissie uit elf leden en vormt de commissie een 
goede afspiegeling van het sportveld in de stad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijlage: leden Adviescommissie voor de Sport 

Gerard Sierksma (voorzitter) 

Ton van Klooster (vice voorzitter) 

Hendrike Schut 

Bake Dijk 

Lizette van der Vegt 

Ad Molenaar 

Gaaike Euwema 

Hein Gerd Triemstra 

Karin Kienhuis 

Rob Nieboer 

Ilse Broeders 

Klik hier voor het ontgrendelen van de velden om het document vrij te bewerken en om alle hulpteksten te 
verwijderen. NB. Tekst voor het ondertekenen is niet nodig, dat gebeurt digitaal, maar laat er wel voldoende 
ruimte voor (16 regels minimaal) en zorg dat de ondertekening niet komt te zweven op een verder lege pagina. 


