
 

 
Groningen, 30 augustus 2021 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO over inclusief sporten en bewegen 

 

Geacht college, 

 

Het Mulier instituut stelt dat de sportdeelname van mensen met een lichamelijke beperking de laatste 
jaren min of meer gelijk is gebleven. De sportdeelname van mensen zonder beperking neemt wel licht 
toe. In 2019 sportte 53% van de totale bevolking (>12 jaar) t.o.v. 24% van mensen met een lichamelijke 
beperking. Het Mulier instituut geeft een aantal drempels aan. Die kunnen liggen op het persoonlijke 
vlak of op het vlak van omgevingsfactoren. De raad en het college hebben in het meerjarenprogramma 
sport (MJP Sport) aangegeven de drempels voor deze sporters zoveel mogelijk weg te willen nemen. 
Ook in het Gronings Sportakkoord is inclusief sporten en bewegen een thema. 

“Het moet voor iedereen in de gemeente Groningen mogelijk zijn om te kunnen sporten en bewegen 
en te werken aan een positief gezonde leefstijl. Ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geloof of 
beperking, iedereen moet gebruik kunnen maken van het reeds aanwezige aanbod. Het begint bij 
bewegen om vervolgens te gaan sporten en te blijven sporten.”  

Om dit te bevorderen is een maatschappelijke sportcoach aangesteld.  

 

De CDA-fractie is benieuwd naar de stand van zaken en vorderingen op dit vlak en heeft daarom de 
volgende vragen: 

 

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? 

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?   

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? 

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?  

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?  

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?  

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 

http://unieksporten.nl/
http://sport050.nl/


 
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? 

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? 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
René Bolle 
CDA Groningen 


