
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Co-investeringsfonds voorstellen 2023    

Steller/telnr.  Ellen Brakel/ 06-51843987    Bijlagen 0 

Registratienummer   560499-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Jon gm an    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2022 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 
I. voor het subsidiebudget co-financieringsfonds 2023 een bedrag van € 125.000,-- beschikbaar te 

stellen en dit te onttrekken aan de reserve co-financieringinvesteringsfonds sportaccommodaties;  

II. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 

  

   

 

 Samenvatting     

We hebben naast de reguliere vervangingsinvesteringen (VIP) ook een co-investeringsfonds, waarmee we 

investeringen kunnen doen in co-creatie met de sportverenigingen. In dit fonds zitten structurele en 

incidentele middelen. Hier is in de Sportbegroting rekening mee gehouden. Voor 2023 zijn er nog geen 

uitgewerkte structurele of incidentele voorstellen die we nu kunnen voorleggen. Dit kan mogelijk in de loop 

van het jaar alsnog gebeuren. We stellen ieder jaar alvast wel een subsidieplafond voor het incidentele 

subsidiedeel, het co-financieringsfonds, vast. Voor 2023 stellen we voor om dit te bepalen op € 125.000,--. 

We reserveren hiervoor budget in de gemeentelijke begroting. Vorig jaar hebben we toegezegd dat we de 

kaders van het co-investeringsfonds, naar aanleiding van de nieuwe Sport- en Beweegvisie 2021+ en het 

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025, willen herijken. In 2023 komen we met een voorstel. 
 

B&W-besluit d.d.: 3-11-2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

- 
 
Aanleiding en doel 

Op 30 november 2016 heeft de raad het co-investeringsfonds vastgesteld met als doel om in co-creatie met 

sportverenigingen te investeren in sportaccommodaties. Het gaat hier om nieuwe investeringen die bijdragen 

aan de sportinfrastructuur. Ook lossen we met dit fonds knelpunten in de sport op. Het co-investeringsfonds 

bevat structurele en incidentele middelen. Onder de incidentele middelen valt ook het subsidiebudget onder 

de naam co-financieringsfonds, waarvoor we ieder jaar de hoogte bepalen. Dit raadsvoorstel wordt ieder jaar 

in december met nieuwe voorstellen aan uw raad voorgelegd. Op dit moment hebben we geen uitgewerkte 

voorstellen die we aan u kunnen voorleggen. Dit kunnen we mogelijk in de loop van het jaar nog doen. Wel 

moeten we het subsidieplafond voor het co-financieringfonds jaarschijf 2023 nog dit jaar vaststellen. Dat 

doen we met dit raadsvoorstel. 

 

Naast de jaarlijkse voorstellen hebben we ook aangegeven het huidige kader van het co-investeringsfonds 

onder de loep te nemen. Met de nieuwe richting van het sportbeleid van de gemeente Groningen, vastgelegd 

in de Sport- en Beweegvisie 2021+ en het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 zijn ook de 

nadere regels aangepast. De volgende stap zou zijn om ook het co-investeringsfonds meer aan te laten sluiten 

bij het nieuwe sportbeleid.  
    

Kader     

- (Co)investeringsfonds sportaccommodaties (raad 30 november 2016) 

- Subsidieregeling cofinanciering sportinfrastructuur (college 20 juni 2017) 

- Sport- en Beweegvisie 21+ (raad november 2020) 

- Meerjarenprogramma Sprt & Bewegen 2021-2025 (maart 2021) 

- Begroting 2022 (raad 10 november 2021)  

 

Het (co)investeringsfonds heeft tot doel om:  

1. de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te 

maken.  

2. als gemeente via co-financiering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in 

sportaccommodaties.  

 

In het co-investeringsfonds zitten structurele en incidentele middelen. Bij de inzet van het co-

investeringsfonds werken we zoveel mogelijk samen met de sportverenigingen, in co-creatie (financiële 

middelen en/of in natura). Daarnaast kijken we jaarlijks of we investeringen kunnen doen of incidentele 

knelpunten kunnen oplossen.  

 

Structurele middelen 

Van de eerder beschikbaar gestelde budgetten voor het co-investeringsfonds was in 2022 de beginstand  

€ 134.000,--. Uw raad heeft bij de Begroting 2022 in november 2021, € 200.000,-- structureel toegevoegd aan 

het co-investeringsfonds. Op 22 december 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel om een 

natuurgrasveld op West End om te zetten in een kunstgrasveld, waarna de beginstand op € 134.000,-- kwam 

te staan. Op 28 september 2022 is er vanwege de prijsstijgingen een aanvullend krediet opgehaald, waardoor 

de huidige stand € 128.000,-- is. Voor dit deel van het co-investeringsfonds speelt het capaciteitsonderzoek 

2021, uitgevoerd door Drijver & Partners, een belangrijke rol. Voor 2023 zijn er op dit moment nog geen 

voorstellen die ten laste van dit budget komen.  
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Incidentele middelen 

Met betrekking tot de incidentele middelen, wordt de bestemmingsreserve voor het co-investeringsfonds 

aangevuld door de eventuele vrijval op kapitaallasten binnen de sportbegroting. Dit gebeurt na vaststelling 

van de jaarrekening medio juni en is vanaf dat moment ook pas beschikbaar. Voor 2023 is er incidenteel  

€ 481.000,--. Hierbij is rekening gehouden met alle eerdere besluiten die al genomen zijn met betrekking tot 

het co-investeringsfonds zoals bijvoorbeeld reservering kunstgraskorrels, ingroeimodel harmonisatie 

sporttarieven en bijdrage Skatepark. Met dit raadsvoorstel stellen we voor om hiervan € 125.000,-- als 

subsidieplafond co-financieringsfonds vast te stellen. Daarmee resteert een bedrag van € 356.000,-- voor 

incidentele knelpunten in 2023 en verder. Tevens is er geen rekening gehouden met de eventuele vrijval 

kapitaallasten bij de jaarrekening 2022. 

 

De vrijval die gestort wordt in de bestemmingsreserve is bedoeld voor:  

1. Co-financieringsfonds Sport (subsidiepot) 

Hiermee dragen we bij aan initiatieven van sportclubs met betrekking tot sportaccommodaties en/of 

materialen. Met deze subsidieregeling, vastgesteld in 2017 en herzien in 2021, kan het college aan 

sportclubs subsidie verlenen ten behoeve van de volgende onderdelen:  

a. aanschaf van duurzame sportmaterialen die bijdragen aan het realiseren van aanvullende of  

nieuwe activiteiten;  

b.    investeringen in nieuwbouw, uitbreiding of vernieuwing van clubgebouwen die bijdragen aan het 

       versterken van het clubgevoel en het creëren van een ontmoetingsplek;  

c.    investeringen in nieuwbouw, uitbreiding, of vernieuwing van sportaccommodaties die een  

       aanvulling zijn op het gemeentelijke aanbod van sportaccommodaties en bijdragen aan het  

       realiseren van aanvullende of nieuwe activiteiten.   

 

Voor het subsidiebudget moet elk jaar opnieuw een bedrag worden bepaald. Dekking voor het budget komt 

door een onttrekking aan de reserve (co)investeringsfonds. We stellen voor om het subsidieplafond van het 

subsidiebudget co-financieringsfonds 2023 te bepalen op € 125.000,--. 

 

2. Gemeentelijke incidentele investeringen 

Op dit moment zijn er nog geen uitgewerkte voorstellen voor 2023 die we voor kunnen leggen.   

 
 
Argumenten en afwegingen     

Afwegingskader  

 

Incidentele middelen co-financieringsfonds 

De middelen voor het incidentele deel van het co-investeringsfonds worden in de bestemmingsreserve 

‘cofinancieringinvesteringsfonds’ gestort en zijn bedoeld voor gemeentelijke investeringen van incidentele 

aard, een bijdrage aan een investering door de club of om te gebruiken voor langlopende en/of grotere 

gemeentelijke investeringen door middel van een spaarsysteem. Ook hier wordt langs een aantal voorwaarden 

geprioriteerd: 

1. Draagt de incidentele investering bij aan het verbeteren van de sportinfrastructuur; 

2. Heeft de club een investeringsplan; 

3. Hoe groot is de gevraagde bijdrage aan de gemeente; 

4. Hoe groot is dit percentage ten opzichte van de totale som van de investering; 

5. Is het vanuit maatschappelijk oogpunt redelijk; 

6. Moeten we hiervoor sparen. 

 

Voorstel 2023 

De afgelopen jaren, na de herindeling, is het subsidieplafond vastgesteld op € 125.000,--. Tot op heden is dit 

subsidiebedrag voldoende voor de aanvragen die worden ingediend. Om die reden stellen we voor om het 

subsidieplafond 2023 opnieuw op € 125.000,-- vast te stellen.  
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Aanpassing kader co-investeringsfonds 

In het raadsvoorstel Co-investeringsfonds 2022 d.d. 22 december 2021 (nr. 572525-2021) hebben we 

aangegeven, naar aanleiding van de nieuwe Sport- en Beweegvisie 21+ en het Meerjarenprogramma Sport & 

Bewegen 2021-2025, opnieuw naar de kaders van het co-investeringsfonds te gaan kijken. Op basis van deze 

nieuwe visie zijn ook de nadere regels aangepast. Het co-investeringsfonds is in 2016 in het leven geroepen 

met als doel om in co-creatie met de verenigingen te investeren in sportaccommodaties. Zodoende kunnen we 

samen meer doen met hetzelfde geld. Daarnaast was de intentie om met de beschikbare middelen incidentele 

knelpunten in de sport snel op te kunnen lossen. Ook vinden we het belangrijk om het sportief kapitaal van 

onze inwoners te ontwikkelen. In de Sport- en Beweegvisie 2021+ staat dat dit in allerlei vormen mogelijk 

moet zijn: door middel van georganiseerde sport en anders georganiseerde sport. Gezien deze ontwikkelingen 

willen we komend jaar met een nieuw voorstel komen voor het afwegingskader van het co-investeringsfonds. 

We zullen de Sportkoepel hierin betrekken. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het huidige subsidieplafond dekt nog steeds de subsidieaanvragen. Over 2022 is het subsidiebedrag bijna 

volledig uitgekeerd, terwijl in 2020 een fors bedrag over bleef. We willen met de Sportkoepel kijken naar de 

voorstellen die er liggen en bepalen in hoeverre deze voor 2023 nog te realiseren zijn. Daarnaast zullen we de 

Sportkoepel betrekken bij het bepalen van de nieuwe kaders voor het co-investeringsfonds. 
 
Financiële consequenties     

Voor de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds is in 2023 € 481.000,-- beschikbaar. Hierbij is 

rekening gehouden met alle eerdere besluiten die al genomen zijn met betrekking tot het co-investeringsfonds 

zoals bijvoorbeeld reservering kunstgraskorrels, ingroeimodel harmonisatie sporttarieven en bijdrage 

Skatepark. Met dit raadsvoorstel stellen we voor om hiervan € 125.000,-- als subsidieplafond co-

financieringsfonds vast te stellen. Daarmee resteert een bedrag van € 356.000,-- voor incidentele knelpunten 

in 2023. 

 

 

Overige consequenties     

Geen 
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Vervolg     

Vanaf 1 januari 2023 kunnen de subsidieaanvragen voor het co-investeringsfonds sport voor het jaar 2023 in 

behandeling worden genomen. Tevens gaan we de kaders van het huidige co-investeringsfonds herijken naar 

aanleiding van het nieuwe sportbeleid. 
 
Lange Termijn Agenda     

21 december 2022 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


