
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Twee keer per jaar informeren wij u over de uitvoering van het 

Meerjarenprogramma Sport- en Bewegen 2016 – 2020. Dat doen we normaal 

gesproken door de uitvoeringsstrategieën van het Meerjarenprogramma langs 

te lopen. Dit voorjaar hebben wij u echter in afzonderlijke brieven 

geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot Beter Benutten en het 

capaciteitsonderzoek (collegebrief d.d. 25 maart 2020) en over de inzet van 

combinatiefunctionarissen (collegebrief 22 april 2020). We kiezen er voor om 

in deze brief vooral op een aantal andere onderwerpen in te gaan, waar we u 

graag over willen informeren.  

 

Coronamaatregelen 

Door de coronamaatregelen brak er ook voor de sport een onzekere tijd aan.  

Vanaf 13 maart werden alle sportparken en sportaccommodaties gesloten.  

Dat sport- en bewegen heel belangrijk in ons dagelijks leven is, hebben we 

ook nu heel sterk ervaren. Op veel manieren zoeken inwoners de openbare 

ruimte op om ook met 1,5 meter afstand te kunnen sporten en bewegen.  

 

Landelijk zijn er een aantal steunmaatregelen opgezet. Binnen de gemeente 

hebben we eerst de huurbetaling voor sportverenigingen opgeschort in 

afwachting van nadere maatregelen vanuit het Rijk. In de eerste ronde konden 

sportverenigingen voor hun lopende kosten éénmalig 4.000 euro aanvragen 

bij het Rijk. Op 8 mei is er een tweede steunpakket gerealiseerd door het 

Kabinet waarbij gemeenten voor 3 maanden gecompenseerd worden voor 

inkomstenderving huur sportaccommodaties. Het college heeft op 12 mei jl. 

besloten om de huur van 1 maart tot 1 juni 2020 niet in rekening te brengen 

bij sportverenigingen en groepen die regulier sporten in onze 

sportaccommodaties. Daarnaast biedt het Rijk nog twee steunmaatregelen 

voor de verenigingen 
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Vanaf 28 april werden landelijk de maatregelen versoepeld en is het voor de 

jeugd tot en met 18 jaar weer mogelijk om buiten op sportparken 

georganiseerd te sporten. Sport050 is voor iedereen die vragen heeft over 

sport bereikbaar. Er zijn dan ook veel vragen bij Sport050 binnengekomen.  

 

Voor sportverenigingen betekende de versoepeling vanaf 28 april dat zij in 

heel korte tijd het mogelijk hebben gemaakt dat jeugdleden hun trainingen 

weer konden oppakken. Petje af voor al die verenigingen die dat mogelijk 

maken. Mooi om te zien dat sportverenigingen zich ook openstellen voor 

jeugd die geen lid zijn. Ook de Bslim activiteiten zijn waar mogelijk weer 

opgestart. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het voor binnensport en 

sportscholen nog steeds afwachten is hoe landelijk het verder gaat met de 

maatregelen. Sportevenementen zijn afgelast en waar mogelijk worden deze 

later of volgend jaar georganiseerd.  

 

Sinds 11 mei mogen ook volwassenen weer georganiseerd buiten sporten en 

zijn we druk bezig om te zorgen dat de zwembaden open kunnen. Een 

versoepeling waar we blij mee zijn. Maar we realiseren ons ook dat een aantal  

sportverenigingen en commerciële sportaanbieders door de coronacrisis met  

financiële problemen te maken hebben.  

 

Gronings Sportakkoord  

 

Op 1 november 2019 hebben we samen met ruim veertig partners het 

Gronings Sportakkoord ‘Een leven lang bewegen’ gesloten en hebben we bij 

het Rijk de aanvraag voor het uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 

gedaan. Met dank aan de sportformateurs Bake Dijk en Patrick Kampherbeek 

kijken we terug op een kort en krachtig proces dat heeft geleid tot een nieuw 

netwerk ten aanzien van sport en bewegen. Dit netwerk maakt dat we nu 

bezig zijn met de uitvoering van het Gronings Sportakkoord.  

Onder de ambitie: Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen 

niveau met plezier sporten en bewegen, hebben we samen met de partners 

gekozen om eerst te starten met de uitvoering van drie projecten in 

Groningen.  

 

Deze drie projecten zijn Sportwijken Groningen Noord (Beijum, De Hoogte, 

Indische Buurt, SPT) en Sportwijk Zuid (Helpman, Wijert, Haren) beide 

gericht op het actief worden van inwoners en een Beweegcoach Uniek 

Sporten. Deze coach werkt gemeentebreed voor mensen met een beperking 

om het sportaanbod voor deze doelgroep te vergroten. Op dit moment wordt 

door de verschillende partners gewerkt aan de verdere uitwerking van deze 

projecten.  

 

Voor de uitvoering van het Gronings Sportakkoord vinden we het samen met 

onze partners ook van belang dat een onafhankelijk voorzitter betrokken is. 

Omdat de sportformateurs vanwege andere werkzaamheden niet meer 
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beschikbaar waren, heeft de Stuurgroep Gronings Sportakkoord mevrouw 

Edith Frijlink gevraagd deze rol op zich te nemen. Edith Frijlink is 

ondernemer in de sportwereld en ook goed bekend met gemeenten. Zij is als 

sportformateur betrokken bij het sluiten van sportakkoorden in de gemeenten 

Stadskanaal, Veendam en Midden-Groningen.  

 

Op 8 maart hebben we samen met Health-i-port een kennissessie over het 

Groninger Sportakkoord gehouden. Een mooie kans om ook onze andere 

partners bij te praten over de kansen van het Gronings Sportakkoord.  

 

Ontwikkeling nieuwe visie op sport en bewegen  

 

Vanwege de herindeling zijn we bezig met de harmonisatie van het 

sportbeleid. Een mooi moment, want het Meerjarenprogramma Sport en 

Bewegen loopt in 2020 af. Dat geldt ook voor de Sportvisie ‘Meer Ruimte 

voor Sport & Bewegen 2010 – 2020’. Aan het einde van dit jaar willen we u 

een nieuw beleidskader voor sport en bewegen presenteren.  

 

In de afgelopen tijd is de maatschappij en ook de sportwereld sterk veranderd. 

Steeds meer mensen sporten ongeorganiseerd, zelf georganiseerd of maken 

gebruik van andersoortig flexibel sportaanbod. De openbare sportplekken 

worden veel gebruikt, de diversiteit aan sportorganisaties neemt toe. Sporten 

is veel meer dan sporten alleen. Het is sporten, spelen, bewegen en 

ontmoeten. Bij het maken van een nieuw beleidskader worden onze partners, 

zoals de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de sport vanaf de start 

nauw betrokken en wordt verbinding gemaakt met verschillende 

beleidsterreinen waar sport een bijdrage aan kan leveren. 

Vanwege de coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om in kleinere 

online meetings van gedachten te wisselen met onze partners en het brede 

veld van sport en bewegen. 

 

Bij het ontwikkelen van de nieuwe sport- en beweegvisie gaan we ook met u 

als raad graag in gesprek. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie. 

 

Harmonisatie tarieven en subsidieregels  

 

In mei 2020 hebben we de subsidieregels voor sport en bewegen 

geharmoniseerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor aanvragen voor 

cofinanciering of talentevenementen, ook de sportverenigingen uit Haren en 

Ten Boer een subsidieaanvraag kunnen doen. 
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De harmonisatie van de sporttarieven gaat om de harmonisatie van de 

gemeentelijke tarieven voor de huur van sportaccommodaties en velden. Een 

complexe opdracht omdat de huidige tarieven van de oude gemeenten 

verschillen. De opbouw verschilt bijvoorbeeld omdat in sommige gevallen de 

kosten van onderhoud deels zijn doorberekend en in andere gevallen de 

tarieven lager zijn omdat de onderhoudswerkzaamheden worden verdeeld 

tussen gemeente en de betrokken sportverenigingen.  

 

Daarnaast is er sprake van een bezuinigingstaakstelling in verband met de 

afschaffing van het oefenveldtarief (amendement ‘Zachte landing voor de 

sporttarieven veldsport’ vanaf sportseizoen 2021 – 2022). Wij betrekken deze 

taakstelling in een brede afweging in de harmonisatie van de tarieven. Wij 

hebben de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport gevraagd om 

vanaf de start als expertgroep met ons mee te denken. Belangrijk 

uitgangspunt is de waarborging van continuïteit van verenigingen 

 

Ondanks de coronamaatregelen hebben we gelet op het belang van 

harmonisatie per 1 januari 2021 pioriteit gegeven aan de voortgang van dit 

project. In plaats van informatiebijeenkomsten met sportverenigingen hebben 

we ervoor gekozen om de sportverenigingen uit te nodigen voor chatsessies. 

Dit heeft ertoe geleid dat we met meerdere sportverenigingen van gedachten 

hebben kunnen wisselen.  Op deze manier hebben we verenigingen de 

gelegenheid gegeven om van zich te laten horen in de beginfase van het 

project. Daarnaast hebben we ze middels een nieuwsbericht op de hoogte 

gesteld van het project en plan van aanpak. Daarnaast zullen we nog apart een 

sessie organiseren met een aantal verenigingen van de binnensport en een 

sessie met een aantal verenigingen uit de buitensport. 

 

Dit najaar willen we tariefvoorstellen met meerdere varianten aan u ter 

besluitvorming voorleggen. 

 

Gelijk Speelveld  

 

Het Gelijk Speelveld is één van de lang lopende opdrachten uit het 

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Op dit moment werken we aan het 

formaliseren van de eigendomssituaties van de verenigingen. Hierin krijgen 

de verenigingen een keuze voor huur van de kantine of een recht van opstal 

op het clubgebouw/ kleedgebouw. Eind vorig jaar is in dat kader het eerste 

recht van opstal gevestigd. Op dit moment zijn er vijf verenigingen waar recht 

van opstal is gevestigd. Voor dit jaar staan er nog dertien gepland.   

Eind van dit jaar informeren we u uitgebreid over de stand van zaken van het 

Gelijk Speelveld.  
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In de najaarsupdate zullen wij u uitgebreid informeren over de projecten van 

de Bewegende Stad.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 
Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


