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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

de Sport- en beweegvisie 2021+ 'Sportief kapitaal voor iedere Groninger' vast te stellen.

Samenvatting

Met deze Sport- en beweegvisie 2021+ formuleren wij het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen en
spelen in de gemeente Groningen. Wij vinden dat iedere Groninger gelijke kansen verdient om de kracht van sport en
bewegen te ervaren. Om te ervaren wat iedere sporter al weet: het is leuk, maakt gezonder, maakt gelukkiger en draagt
bij een aan sterke samenleving. De nieuwe visie kent drie accentverschuivingen: opbouwen sportief kapitaal (bij de
jeugd), voor iedereen toegankelijk en sport en spelen in de buurt. Met deze visie willen we de sportprofessionals, de
vrijwilligers, de ondernemers en de professionals uit aangrenzende domeinen faciliteren én inspireren om met sport en
bewegen het verschil te maken. Tegelijkertijd wordt door dit kader het sport- en beweegbeleid van de voormalige
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geharmoniseerd. De visie is een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 'Meer
ruimte voor sport en bewegen' en het Meerjarenprogramma 'Sport en bewegen 2016-2020'. Programma's zoals de
Bewegende Stad, Bslim 3.0 en de Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ zijn ondergebracht in dit nieuwe beleidskader.

B&W-besluit d.d.: 06-10-2020
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Met deze Sport- en beweegvisie 2021+ formuleren wij het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen en
spelen in de gemeente Groningen. Wij vinden dat iedere Groninger gelijke kansen verdient om de kracht van sport en
bewegen te ervaren. Om te ervaren wat iedere sporter al weet: het is leuk, maakt gezonder, maakt gelukkiger en draagt
bij een aan sterke samenleving. Met deze visie willen we de sportprofessionals, de vrijwilligers, de ondernemers en de
professionals uit aangrenzende domeinen faciliteren én inspireren om met sport en bewegen het verschil te maken.
Tegelijkertijd wordt door dit kader het sport- en beweegbeleid van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten
Boer geharmoniseerd. De visie is een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 'Meer ruimte voor sport en bewegen' en het
Meerjarenprogramma 'Sport en bewegen 2016-2020'. Programma's zoals de Bewegende Stad, Bslim 3.0 en de
Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ zijn ondergebracht in dit nieuwe beleidskader.
De Sport- en beweegvisie is tot stand gekomen ten tijde van Corona. Op dit moment is Corona nog steeds aan de orde
van de dag en dit zal mogelijk zowel beleidsmatig als financieel consequenties kunnen hebben voor de uitvoering van het
nieuwe sport- en beweegbeleid in de gemeente Groningen.
Kader

Sportvisie 2010-2020 'Meer ruimte voor sport en bewegen'
Meerjarenprogramma 'Sport en bewegen 2016-2020'
Gronings Sportakkoord 'Een leven lang bewegen' (2019)
Argumenten en afwegingen

De Sport- en beweegvisie 2021+ laat zien hoe wij met het Gronings sportveld kijken naar sport en bewegen in onze
samenleving. Naar de waarden die het in zich heeft, de unieke kracht van de Groningse sport, de uitdagingen die zich in
de nabije toekomst voor zouden kunnen gaan doen, de knelpunten die er nu al zijn, de rol die sport als drager en aanjager
kan vervullen, maar vooral waar de ambities liggen. Met deze visie maken we verbinding naar de vele relevante
beleidsterreinen die de sport raken, omdat het verschil pas echt wordt gemaakt als de professionals en vrijwilligers
vanuit de verschillende domeinen elkaar vinden. De nieuwe visie kent drie accentverschuivingen:
1. Opbouwen sportief kapitaal (bij de jeugd)
2. Voor iedereen toegankelijk
3. Sport en spelen in de buurt
De ambities in deze Sport- en beweegvisie:
Ambitie 1: Ieder kind sportief en vaardig
“Onze ambitie is dat ieder kind dat opgroeit in Groningen plezier ervaart in sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelt en
ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar past”
Ambitie 2: Vitale sportclubs in de buurt
“Onze ambitie is een grote diversiteit aan vitale sportclubs met een breed sport- en beweegaanbod, zodat iedere
Groninger een plek in de buurt vindt om met veel plezier te sporten en bewegen”
Ambitie 3: Uitnodigende sportieve ruimte
“Onze ambitie is het behouden en ontwikkelen van uitnodigende sportaccommodaties en -faciliteiten die voldoen aan de
behoeften van de sporter, financieel verantwoord zijn en optimaal benut worden”
Ambitie 4: Sporten en spelen in de buurt
“Onze ambitie is om onze wijken, buurten en dorpen zo in te richten dat iedere inwoner lage drempels ervaart om te
sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte”
Ambitie 5: Toptalent als inspiratiebron
“Onze ambitie is om in Groningen een talentklimaat te ontwikkelen waar iedere sporter op zijn of haar eigen niveau
begeleid, gestimuleerd en geïnspireerd wordt om het beste uit zichzelf te halen”
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Na het formuleren van onze visie en de gedeelde ambities worden een viertal strategieën geformuleerd waarmee deze
uitdagingen aangegaan kunnen worden. Deze worden vervolgens ook onderbouwd op basis van beschikbare kennis.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Met deze Sport- en beweegvisie formuleren wij het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen en spelen in
de gemeente Groningen. De sport maken we samen. In het Gronings Sportakkoord ' Een leven lang bewegen' zijn er met
veel verschillende stakeholders afspraken gemaakt over hoe er samen een volgende stap gemaakt kon worden in het
benutten van de kracht van sport. Voor de Sport- en beweegvisie 2021+ zijn we opnieuw met stakeholders van binnen en
buiten de sport en bewegen in gesprek gegaan. Dit hebben we gedaan door eerste ronde gesprekken met interne en
externe belanghebbenden, webinars, gesprekken met externe experts en een vragenlijst om ook bij de inviduele sporters
input op te halen. Samen met sportverenigingen, ondernemers, topsport, onderwijs, kennisinstellingen, aangepaste sport,
andere beleidsterreinen en vele anderen zijn we op zoek gegaan naar langetermijnambities als stip op de horizon.
De Sportkoepel als belangenbehartiger van de breedtesport en de Adviescommissie voor de Sport als adviesraad zijn ook
actief betrokken in dit proces. Daarnaast hebben we de Adviescommissie voor de Sport en de Sportkoepel gevraagd om
aan de hand van de conceptvisie input te leveren en hun standpunt aan de gemeente mee te geven. Deze standpunten zijn
in de bijlagen opgenomen. Wij hebben deze standpunten daar waar mogelijk in de Sport- en beweegvisie een plek
gegeven. De Sportkoepel had bij de totstandkoming van de Sport- en beweegvisie graag een nog grotere rol vervult,
maar hier hebben we gezien de aard en complexiteit van de opdracht en het totale speelveld niet voor gekozen.
Financiële consequenties

Het financieel kader van de Sport- en beweegvisie 2021+ laat zien dat er € 16.950.000 beschikbaar is voor de uitvoering
van het sport- en beweegbeleid. Deze uitvoering wordt gespecificeerd in het nieuwe Meerjarenprogramma Sport &
Bewegen aan de hand van de geformuleerde ambities.
Overige consequenties

Niet van toepassing
Vervolg

De Sport- en beweegvisie is het kader van waaruit de nieuwe gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s vormgegeven gaan
worden. Dit begint met een nieuw Meerjarenprogramma Sport & Bewegen, dat eind 2020 gepresenteerd zal worden.
Lange Termijn Agenda

December 2020 Meerjarenprogramma Sport & Bewegen (ter informatie).

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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