Groningen, 7 maart 2019
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Gronings sportakkoord
Geacht college,
Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn er meerdere sportdebatten gehouden. Het draagvlak voor
extra investeringen in sport in de gemeente Groningen bleek – ten tijde van de verkiezingscampagnes - groot. Er
heeft daarnaast ook een nieuwe politieke partij gericht op sport, de Sportpartij, een gooi gedaan naar een
raadszetel. Met andere woorden: sport leeft in Groningen!
In de debatten kwam meermaals naar voren dat het goed zou zijn om een gemeentelijk sportakkoord te sluiten.
Een akkoord tussen gemeente, sportverenigingen en andere sportaanbieders, (basis)scholen, maatschappelijke
organisaties en bedrijven om onze inwoners meer te laten sporten en bewegen.
Het kabinet heeft in juni 2018 een nationaal sportakkoord gesloten. De komende drie jaar wordt er 30 miljoen
euro geïnvesteerd om dit Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Iedere gemeente kan
15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben
stelt het Rijk geld beschikbaar voor de uitvoering van deze lokale akkoorden. 1
Het CDA is een groot voorstander van het sluiten van een lokaal sportakkoord, ook zonder de extra investeringen
vanuit den Haag. Door partijen met elkaar in contact te brengen en onderling verbindingen te leggen kunnen er
samenwerkingen ontstaan die anders niet tot stand zouden komen. Dat kan bijdragen aan de ambitie om met
plezier een leven lang te sporten en bewegen. Het kan ook bijdragen in het verkleinen van de verschillen in
sportdeelname en in andere aspecten van een actieve, gezonde levensstijl. Wij zijn van mening dat we deze kans
voor open doel, extra mogelijkheid voor financiering van onze sportieve ambities door het Rijk, niet mogen laten
lopen.
Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie dan ook de volgende vragen:
1.

Is het college op de hoogte van de plannen van het Rijk om geld beschikbaar te stellen voor het
aanstellen van een sportformateur? En is het college van plan om deze sportformateur aan te stellen
dan wel aan te wijzen?

2.

Is het college op de hoogte van het feit dat het Rijk tevens geld beschikbaar stelt voor de uitvoering van
lokale sportakkoorden?

Het coalitieakkoord geeft aan een maatschappelijk akkoord te willen sluiten om een beweging te maken van zorg
naar preventie. Daarin wordt ook aangesloten bij het Nationaal Preventieakkoord. Het Rijk geeft aan dat er met
het lokale sportakkoord desgewenst een verbinding gemaakt kan worden met het preventieakkoord.
3.

Ziet het college meerwaarde in het aansluiten bij het Nationaal Sportakkoord door het sluiten van een
lokaal sportakkoord in de gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u voornemens
hierin te nemen? Aan welk tijdpad denkt u daarbij?

Hoogachtend,
René Bolle
CDA Groningen

