
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen van de heer 

R. Bolle van het CDA over inclusief sporten en bewegen. De brief van de 

vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

 

1. Hoe groot is de sportdeelname van deze doelgroep in de gemeente 

Groningen in de afgelopen jaren? Ziet het college kans deze 

sportdeelname te vergroten? Zo ja, op welke manier en welke 

doelstelling heeft het college daarbij? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij hebben geen cijfers over sportdeelname van mensen met een 

beperking in de gemeente Groningen, maar herkennen de landelijke 

cijfers van het Mulier instituut en het RIVM. Hierin zien we dat de 

sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft op de 

sportdeelname van mensen zonder beperking. Dit beeld wordt 

bevestigd in het onderzoek ‘grenzeloos actief ‘dat we in 2018 hebben 

laten uitvoeren door Onderzoek en Statistiek. Op basis van een  

twintigtal gesprekken met instellingen die werken met de doelgroep, is 

onderzocht wat mensen met een beperking belemmert 

en motiveert om te sporten en te bewegen. De aanbevelingen van dat 

onderzoek hebben ervoor gezorgd dat het thema inclusief sporten en 

bewegen een prominente plek heeft gekregen in het Gronings 

Sportakkoord. Dit heeft o.a. geleid tot de aanstelling van een  

beweegcoach inclusief sporten/bewegen in 2020. De inzet van deze 

beweegcoach is erop gericht de sportdeelname van de doelgroep te 

vergroten.  
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2. De provincie Groningen heeft onlangs een fonds voor hulpmiddelen 

ingesteld voor talentvolle sporters met een beperking. Maar ook de 

beginnende of recreatieve sporter heeft voor sommige sporten een 

hulpmiddel nodig. Worden er in de gemeente hulpmiddelen vergoed 

voor sporters met een beperking? Zo ja, welke en hoe is dat proces 

ingericht? Zo nee, waarom niet?   

 

Ja, in de gemeente kunnen sporthulpmiddelen worden vergoed. Het 

gaat hierbij om maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo. 

Wanneer sporten met de dagelijkse rolstoel niet mogelijk is, kunnen 

mensen met een beperking in aanmerking komen voor een eenmalig 

pgb, bedoeld voor de aanschaf van een sportrolstoel. Ook kan een 

(vast frame) handbike worden aangeschaft. We kijken daarbij wel naar 

het begrip ‘participatie’. Een vergoeding is alleen mogelijk indien 

sportbeoefening bijdraagt aan een ‘aanvaardbare mate’ van 

participatie. Als een sportvoorziening een puur therapeutisch doel 

dient (bijv: meer willen bewegen want dat is gezond) dan geldt er op 

grond van de Wmo geen compensatieplicht. 

Een aanvraag voor sporthulpmiddelen kan worden gedaan bij WIJ-

Groningen. Het proces is beschreven in de nadere regels 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2020.  

  

3. Is het college bekend met het fenomeen “Mobilitheek”, een soort 

bibliotheek voor sporthulpmiddelen, zoals de gemeente Den Haag 

deze heeft? Zou dit voor de gemeente Groningen een zinvolle 

toevoeging zijn? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij kennen -via de beweegcoach- een soortgelijk initiatief, te weten 

het uitleenpunt uniek sporten https://www.unieksporten.nl/uitleen. 

Uniek Sporten Uitleen is een gezamenlijk initiatief van Fonds 

Gehandicapten Sport, NOC*NSF, Welzorg en Sunrise Medical. Het 

zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen 

kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen 

vanuit een uitleenpool, kunnen mensen uit het brede aanbod 

uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij hun past. Op dit moment 

heeft de uitleenservice van Uniek Sporten een landelijke dekking van 

35 %, maar nog niet in de provincie Groningen. Wij zijn enthousiast 

over dit uitleenpunt en hebben besloten hieraan als gemeente 

Groningen mee te doen. We gaan een samenwerking aan voor de duur 

van drie jaar.   

 

4. Hoe kan de doelgroep aan specifieke informatie komen? Is het college 

van mening dat de informatie goed vindbaar is? Nu loopt dat, voor 

zover door ons was na te gaan, vooral via de 

sites unieksporten.nl en sport050.nl. Zijn er nog verbeteringen 

mogelijk op dit vlak? Zo ja, welke?  

https://www.unieksporten.nl/uitleen
http://unieksporten.nl/
http://sport050.nl/


 
Bladzijde 3 
  

 
 
 

 

 

We zijn van mening dat de informatie op zich goed vindbaar is. Op 

beide websites is aangepast sportaanbod te vinden. Maar we streven 

ernaar het nog zichtbaarder te maken. Dit is één van de opdrachten 

van de beweegcoach inclusief sporten.  

 

5. In het sportakkoord wordt gesproken over een maatschappelijke 

sportcoach. Hoeveel mensen zijn er door deze sportcoach begeleid 

richting meer bewegen/sporten? Wat zijn de knelpunten daarbij en 

welke oplossingsmogelijkheden zijn er?  

 

Op grond van het Sportakkoord is in de gemeente een beweegcoach 

inclusief sporten/bewegen werkzaam. De beweegcoach heeft tot doel 

zoveel mogelijk inwoners (waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is) 

structureel in beweging te brengen. De focus ligt eerst op mensen met 

een verstandelijke en lichamelijke beperking. De invulling van de 

werkzaamheden gebeurt in samenspraak met onze netwerkpartners, 

waaronder Stichting de Brug, werkgroep toegankelijk Groningen en 

Kids United. De taken zijn:   

- zichtbaar maken huidige aanbod; 

- toegankelijkheid bevorderen; 

- begeleiding (bijv. sportaanbieders wijzen op de servicelijst van 

NOC*NSF); 

- aanbod sportaanbieders in kaart brengen en meer aanbod 

realiseren daar waar nodig;   

- inwoners begeleiden bij hulpvragen over vervoer en financiën; 

- voorzieningen bij de doelgroep onder de aandacht brengen. en 

We hebben geen cijfers van aantallen sporters die direct of indirect 

door de beweegcoach meer zijn gaan sporten of bewegen. Bij een 

enkel sportstimuleringsproject hebben we dat wel. De samenwerking 

met COSIS bijvoorbeeld, waardoor 12 cliënten zijn gaan sporten. Een 

ander voorbeeld is dat er in het kader van de Nationale Diabetes 

Challenge in Haren twee wandelgroepen zijn opgezet, samen met 

lokale netwerkpartners.  

Als laatste voorbeeld willen we de inzet in de Nationale Sportweek 

benoemen. De beweegcoach heeft hier de organisatie verzorgd van het 

aanbod voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke 

beperking. Dit is ook uitvoerig in het nieuws geweest (o.a. OOG TV)  

 

 

6. In hoeverre werkt de maatschappelijke sportcoach samen met 

sportverenigingen of andere sportaanbieders om het aanbod en de 

vraag te vergroten en bij elkaar te brengen?  

 

Zie antwoord op vraag 5. Dit behoort tot de kerntaken van de 

beweegcoach.     
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7. In het MJP Sport en bewegen wordt aangegeven dat aanpassingen in 

accommodaties om de toegankelijkheid te vergroten zoveel mogelijk 

zullen worden gerealiseerd. Is er een inventarisatie van de 

accommodaties waar de toegankelijkheid verbeterd kan worden? Zo 

ja, kunt u die (globaal) delen? Zo nee, waarom niet? Hoeveel fysieke 

aanpassingen zijn er de afgelopen jaren in accommodaties 

uitgevoerd? In welke accommodaties is dat geweest? Bestaat er een 

planning voor deze uit te voeren maatregelen? 

 

We willen voldoen aan het VN verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap. Daarom vergroten we de toegankelijkheid 

van onze sportaccommodaties. We zijn al goed op weg. Op de website 

van Sport050 is met een icoontje terug te vinden welke sport-

accommodaties goed toegankelijkheid zijn. Al onze sportparken, 

sporthallen en Sportcentrum Kardinge zijn toegankelijk voor deze 

doelgroep. Waar nodig zijn hier in het verleden aanpassingen op  

verricht, veelal als onderdeel van groot onderhoud. Deze aanpassingen 

hebben we daarom niet apart geregistreerd.  

 

Bij gymzalen houden we de toegankelijkheid nog niet volledig bij op 

onze website. We hebben relatief veel ‘oude’ gymzalen in de 

gemeente. Deze zijn niet allemaal goed toegankelijk, of bepaalde 

voorzieningen (zoals een invalidentoilet) ontbreken omdat de ruimte 

simpelweg te klein is. Er is momenteel geen planning om maatregelen 

uit te voeren bij de huidige gymzalen. Maar daar waar we een grote 

verbouwing of nieuwbouw van een gymzaal gaan doen, nemen we 

toegankelijkheid altijd mee in het Programma van Eisen. We 

betrekken de werkgroep Toegankelijk Groningen ook in het 

ontwerpproces. Dit was al het geval bij de bouw van de Wiardt in de 

Wijert en ook in het ontwerpproces van de gymzaal aan de 

Molukkenstraat en de gymzaal de Meet in Haren worden we door 

deze werkgroep geadviseerd.   

 

 

8. In de openbare ruimte worden ook fitness- en beweegmogelijkheden 

gerealiseerd. In hoeverre wordt bij de buitensport mogelijkheden 

rekening gehouden met sporters met een beperking? Op welke wijze 

wordt dat gedaan bij de aanleg of vervanging/vernieuwing van 

speeltuinen/speelplekken? Is het college met het CDA van mening dat 

ook daarvoor geldt dat deze voor iedereen toegankelijk zouden 

moeten zijn? 

 

Op dit moment proberen we onze sport- en beweegplekken zoveel 

mogelijk rolstoelvriendelijk in te richten. Daarnaast proberen we 

variatie aan te brengen aan de verschillende toestellen, zodat er het 

voor verschillende doelgroepen mogelijk is om te sporten en bewegen. 
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Denk hierbij aan calisthenics stangen op verschillende hoogtes. We 

merken dat het een behoorlijke uitdaging is om sport- en 

beweegplekken 100 procent toegankelijk in te richten, gezien de grote 

variëteit aan handicaps en bijbehorende wensen en behoeften. We 

proberen dan ook zo goed mogelijk in te spelen op specifieke vragen 

uit de wijk of buurt voor de betreffende sport- en beweegplek. We 

willen over dit uitdagende vraagstuk graag verder in gesprek met de 

werkgroep toegankelijkheid. Daarnaast verkennen we momenteel de 

mogelijkheden om ons aan te sluiten bij het landelijke 

samenspeelnetwerk, dat zich richt op het ondersteunen van 

organisaties om toegankelijke speelplekken en een inclusieve 

speelcultuur te realiseren. 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


