
Woensdag 23 januari 2019

Introductie raad 
Sport en Cultuur



Programma 

• Welkom en warming-up! 

• Sport050

Marijke Gelling, directeur Sport050 en waarnemend directeur CBK 

• Sportbeleid 

Nicole Noordhof, beleidsadviseur 

• Rust!

Een korte pauze

• Cultuurbeleid 

Maria Blom, beleidsadviseur 

• Afronding en vragen

… vanaf 14.30 bent u van harte welkom om mee te gaan met een korte rondleiding door Sportcentrum Kardinge.



Warming-up!



Sport050 stimuleert levenslang bewegen 
& een gezonde leefstijl

• Dat doen we door het exploiteren en beheren van 
zwembaden en ijs. En door het beheren en verhuren 
van sportaccommodaties. 
• Schoon, heel & veilig met inzet op innovatie en 
duurzaamheid. 
• Hét sportloket voor sport en bewegen in de gemeente 
Groningen.



Financieel plaatje

• Begroting sport050 op hoofdlijnen 

• Opbrengsten 8,7 miljoen euro

• Kosten totaal 23,3 miljoen euro

• Opbouw opbrengsten

• Entree / les 2,6 miljoen euro

• Verhuur sportaccommodaties 3,9 miljoen euro

• Overig 2,2 miljoen

• Opbouw kosten

• Personeel 6,9 miljoen euro

• Onderhoud/schoonmaak 5,3 miljoen euro (MOP).

• Afschrijving/rente 4,9 miljoen euro (kapitaallasten). Tegelijk is 

dit ook de investeringsruimte voor vervangingen (VIP).

• Overig 6,2 miljoen euro



Welke accommodaties? 

• 23 sportparken

• 11 sporthallen

• 36 gymzalen, sportzalen en dojo’s

• 4 zwembaden (1 openlucht)

• Evenementencentrum en drafbaan

• 2 kunstijsbanen en 5 natuurijsbanen

• Atletiekcentrum

• Denksportcentrum



Online platform www.sport050.nl

http://www.sport050.nl/


• Sport050 Magazine

• Sport050 nieuwsbrief

• @Sport050 /Sport050

https://sport050.nl/nieuws/laatste-nieuws/2018/11/02/een-nieuw-sport050-magazine-uit/
https://twitter.com/sport050
https://www.facebook.com/Sport050


Grote projecten afgelopen periode

• Realisatie Gelijk Speelveld buitensportverenigingen

• Vervanging geplande kunstgrasvelden in 2019 met non-infill

• Realisatie online sportplatform

• Nationale Sportweek 2018

• Carrousel sportaccommodaties:

• Opening sporthal Europapark

• Besluit spelhal MFA de Wijert



Grote projecten komende periode

• Upgrade Kardinge: water en ijs is afgeschreven in 2023 en moet 

vervangen worden. 

• Voortzetting sportcarrousel (realisatie MFA de Wijert, sluiting 

Corpushuis)

• Beter benutten

• LED-verlichting op de sportparken

• Vervolg Gelijk Speelveld

• Harmonisatie Groningen, Haren en Ten Boer

• 25 jarig jubileum Kardinge



Meer ruimte voor sport en bewegen 

Toegankelijk voor 
iedereen

Sportieve basis 
voor de jeugd

Ontwikkeling van 
toptalent

Meerjarenprogramma

https://sport050.nl/media/medialibrary/2018/11/Meerjarenprogramma_Sport__bewegen_2016_-_2020.pdf


Volgens vijf strategieën 

Faciliteren 
verenigingen

Sport 
verbindt

Ruim baan 
voor talent

Openbare 
ruimte 
sportief

Jeugd in 
beweging



Sport is een teamprestatie

Adviescommissie voor de sport
Sportkoepel
Inwoners
Sportverenigingen
Onderwijsinstellingen
Bedrijven
WIJ teams
Gebiedsteams
Huis voor de Sport Groningen
Provincie Groningen
SSIG
Topsport NOORD
Regionale Trainingscentra
HANN



Openbare ruimte sportief
Sportieve ruimte openbaar

SportContrainer

Nieuwe naam 
voor De 

Bewegende Stad
nicole.noordhof@groningen.nl

https://nl-nl.facebook.com/sikkom/videos/sixpack-trainen-in-de-pauze-op-alfa-college/207850626777614/








Kunst op straat

Project in de wijk “De Velden”
Elisabeth Stienstra
Oplevering 25 mei 2019



Land-art park Meerstad
Jeroen Doorenweerd



DO kunstwerk Forum garage 
Nicky Assmann
Ruimtelijke multimediainstallatie
met videoprojecties



Introductie Cultuurbeleid

23 januari 2019
Nieuwe raad

maria.blom@groningen.nl

susan.hoexum@groningen.nl



Sport en cultuur:
onderdeel van het sociale domein

Zorgen voor plezier en inspiratie
Dragen beiden bij aan:
• persoonlijke ontwikkeling
• lichamelijke en geestelijke gezondheid
• identiteit en eigenwaarde
• verbinding en cohesie

Gezamenlijk beleid:
• Sport- en cultuurhopper, openbare ruimte, …



)



Belangrijk om te weten

• Wettelijke basis voor cultuurbeleid

• Relatie tussen het rijk, gemeenten en provincies

• Rol van adviesraden/commissies

• Fondsen



Rijk

landelijke Basisinfrastructuur (BIS) 

Raad voor Cultuur adviesorgaan Minister

Landelijke Fondsen: dynamiek en vernieuwing

+



Gemeenten

lokale infrastructuur, 
voorzieningen cultuuronderwijs, 
cultureel vastgoed

Provincies
spreiding
culturele infrastructuur provincie
wettelijke taken bibliotheken en archieven



Gemeente en provincie Groningen 

deels gezamenlijke ambities en strategieën

Kunstraad gezamenlijke adviesraad

analyses
externe beoordeling
advies aan gemeente en provincie
incidentele subsidies

http://www.kunstraadgroningen.nl

http://www.kunstraadgroningen.nl/


Trends en ontwikkelingen (raad voor cultuur)
Raad voor Cultuur

sociaal cultureel planbureau: het culturele leven

Atlas voor gemeenten
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur

Boekmanstichting
https://www.boekman.nl/regionale-cultuurindex

https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.boekman.nl/regionale-cultuurindex




Kadernota + uitvoeringsprogramma 

Nieuwe periode: 2021-2024
Afstemming beleid rijk, provincie

Kadernota is uitgangspunt voor subsidieaanvragen 
instellingen (2019)

Cultuurnota is uitvoeringsprogramma
verdeling subsidies instellingen, budgetten (2020)

www.cultuurnotagroningen.nl, Twitter @cultuurnotagron

http://www.cultuurnotagroningen.nl/


Ambities en strategieën

Cultuurnota

Bruisende 
stad

Ruim baan voor 
talent

Een sterke basis en 
ruimte voor 
vernieuwing

City of talent

Nieuwe 
verbindingen 

leggen
Cultuur over 

grenzen heen

Een leven lang 
cultuur

Kunst en 
cultuur voor 

iedereen

Overal cultuur

Samenleven met 
cultuur



Agenda 2017-2020 stavaza
Bruisende stad en sterke basis 

Opening Groninger Forum 1 november 2019
Kunstwerf Ebbingekwartier; huisvesting VRIJDAG
Historisch Museum

City of Talent
Broedplaatsbeleid
Programma talentontwikkeling

Nieuwe verbindingen
We the North

Een leven lang cultuur, overal cultuur
De Wijk de Wereld
Cultuureducatie met Kwalilteit



Zie ook www.wethenorth.org

http://www.wethenorth.org/


Financiën
• Cultuurnota: 32 vierjarig gesubsidieerde culturele 

instellingen + OPSB (gemeentelijk) 

• Budget: ca. €30 miljoen:
Ruim € 22 miljoen subsidies (instellingen + 
€ 750.000 intensiveringsmiddelen)
€ 6 miljoen OPSB
Kunstraad: eigen kosten + subsidieregelingen
Overig €

• Noord-Nederlandse samenwerking ‘We the North’: 
totaal 6 ton per jaar experimenteerbudget



Kadernota / Cultuurnota 2021-2024

Wij nemen u de komende periode mee in proces en 
planning!


