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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief informeren wij u - zoals met uw raad afgesproken twee keer per jaar - over 
de voortgang van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 - 2020. In het 
meerjarenprogramma hebben we op grond van de ambities 'Toegankelijk voor iedereen, 
Sportieve basis voor de jeugd en Ontwikkeling van toptalent' vijf strategieën uitgewerkt. 

Hieronder geven we per strategie een overzicht van acties die onlangs zijn afgerond of nu 
actueel zijn. 

1. Faciliteren van Verenigingen 

1.1 Sportinvesteringen, vervangingen nieuw, co-creatie 
Samen met de sportverenigingen voeren we gesprekken over het beheer en onderhoud 
van sportparken. Verenigingen kunnen naar aanleiding van de gesprekken instemmen met 
de planning voor de investeringen en het onderhoud van sportparken en aanvullende 
wensen aangeven. 
Ook hebben we in de beheerplannen afspraken vastgelegd rondom eigen werkzaamheden 
door sportclubs en mogelijke eigen financiële bijdrage om de extra wensen te realiseren. 
Verenigingen geven aan dat het lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Met het 
Huis voor de Sport gaan we kijken hoe we de sportclubs hierbij nog concreter kunnen 
ondersteunen. 

In november heeft u ingestemd met het opzetten van een (co-)investeringsfonds. Naast de 
gealloceerde middelen uit de VIP-MOP maakt dit fonds het mogelijk om samen met 
sportclubs te investeren in initiatieven voor sportmaterialen en sportinfrastructuur. In april 
2017 komen we met het raadsvoorstel voor de investeringskredieten. 
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Naast co-creatie met sportverenigingen gebeurt er ook steeds meer in co-creatie met 
onderwijsinstellingen. Zo is het Noorderpoortcollege samen met de gemeente bezig 
sporthal Europapark te realiseren en hebben leerlingen van het Noorderpoortcollege via 
een werkleertraject bijgedragen aan het renovatieproject Esserberg. 

Eind van dit jaar willen we opnieuw de balans opmaken met betrekking tot de co-creatie. 
We gaan dan het co-creatieproces evalueren en eventueel aanscherpen. 

1.2 Thema-avonden 

Veilig Sportklimaat in 'the sport light' 
Een veilig sportklimaat is belangrijk. Een veilige sportomgeving is helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Soms worden of voelen sporters zich buitengesloten vanwege 
huidskleur, afkomst, geloof of seksuele voorkeur. In december 2016 organiseerden we 
voor sportbestuurders, trainers en jeugdcoördinatoren een inspiratiebijeenkomst over dit 
thema. De vragen en reacties die we na afloop kregen zijn voor ons aanleiding om in 2017 
enkele verdiepingsbijeenkomsten te organiseren. Het doel is de clubs praktische 
handvaten en oplossingen te bieden om uitsluiting te voorkomen en diversiteit binnen 
verenigingen te stimuleren en bespreekbaar te maken 

Open sportclub 
Op 2 maart 2017 organiseren we samen met het Huis voor de Sport een sessie met als 
thema 'open club'. Bedoeld als inspiratiesessie met een spreker van NOC*NSF voor 
clubbestuurders om nog meer uit hun sportclub en samenwerking met de buurt te halen. 
De Sportkoepel is betrokken geweest bij de opzet van het programma en zal op 2 maart 
ook vertegenwoordigd zijn. 

1.3 Verlagen temperatuur in sporthallen 
Om kosten te besparen hebben we de temperatuur in sporthallen met 1 graad verlaagd. 
De resultaten geven geen uitsluitsel over wat de maatregel voor besparing kan opleveren. 
Installatietechnisch is het directe verbruik ten behoeve van de sportzaal niet te meten. 
Diverse factoren beïnvloeden het resultaat. Via de klanttevredenheidsonderzoeken en de 
reguliere klantenfunctie monitoren we de klantervaringen. 

1.4 Online verhuur van sportruimte 
In antwoord op een langgekoesterde wens van gebruikers hebben we een online verhuur 
mogelijkheid gerealiseerd. Sinds december 2016 is het mogelijk om via www.spoit050.nl 
een sporthal, gymzaal of dojo te reserveren. De eerste ervaringen van gebruikers zijn 
positief. Aan de hand van klantervaringen werken we aan verbeteringen van het online 
verhuursysteem om deze voor onze gebruikers te optimaliseren. 

1.5 Ontwikkeling online sportplatform voor alle inwoners van Groningen 
We zijn druk bezig om de website www.sport050.nl verder te ontwikkelen naar een 
online platform waar stadjers terecht kunnen met al hun vragen over sportmogelijkheden 
en thema's zoals talentontwikkeling. Op dit moment werken we nog veelal achter de 
schermen. Gaandeweg 2017 zal deze website naast alle handige informatie over 
openingstijden zwembaden, ijshal, online verhuur, steeds meer een platform bieden waar 
we samen met sportclubs informatie kunnen uitwisselen. Gekoppeld aan het online 
platform versturen we maandelijks de online sportnieuwsbrief met actueel sportnieuws en 
een overzicht van sportactiviteiten in de stad. 
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1.6 Gelijk Speelveld 
In januari hebben we met u de kaders voor een Gelijk Speelveld besproken. Aanleiding 
voor het Gelijk Speelveld is de onvrede onder de sportclubs op de sportparken over de 
onduidelijkheid van eigendommen en de daaraan hangende eigenaarslasten en de diverse 
individuele vergoedingsregelingen. De komende maanden gaan we met sportclubs in 
gesprek over hoe de kaders Gelijk Speelveld voor iedere sportclub doorwerken. Hiervoor 
zijn we in februari gestart met centrale bijeenkomst. Voor de zomer informeren wij u over 
de voortgang en eerste uitkomsten van deze gesprekken. 

2. Jeugd in beweging 

BslimS.O 
Sinds 2006 stimuleren we de Groningse jeugd met Bslim om meer te sporten en te 
bewegen en stellen we ons beleid regelmatig bij op basis van ervaringen in de praktijk en 
nieuwe ontwikkelingen en het streven naar een nog effectievere aanpak. Met het nieuwe 
'Beleidskader Bslim3: Versterking jeugd, sport en sportvereniging' die uw raad in 
december 2016 heeft vastgesteld, handhaven we de succesvolle elementen van Bslim, 
integreren we nieuwe ontwikkelingen in de aanpak en maken we een kwaliteitsslag om 
meer duurzame effecten te bereiken. 

Om de raad te informeren en te laten zien wat Bslim in de praktijk betekent, organiseren 
we in maart 2017 een werkbezoek. 

3. Ruim baan voor talent 

Talentontwikkeling 
We willen sporttalenten de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot topsporter. 
Daarom zetten we in op het ontdekken, ontwikkelen en stimuleren van talenten zodat zij 
daadwerkelijk doorstromen naar de top. Om dit te bevorderen subsidiëren we 
talentevenementen en reiken we jaarlijks de sportstimuleringsprijzen uit. Ook 
ondersteunen we zeven Regionale Trainingscentra (hierna RTC's genoemd) in de kosten 
van trainers en materialen en de huur van accommodatie. De betreffende RTC's zijn 
basketbal, roeien, volleybal, atletiek, schaatsen, waterpolo en korftjal. Het RTC judo 
ondersteunen we niet financieel, maar wordt door de gemeente Groningen en Topsport 
Noord wel als RTC erkend. 

Om de administratieve lasten weg te nemen bij de trainingscentra, zijn we een pilot 
gestart met Topsport Noord. Topsport Noord vraagt voor alle RTC's tezamen de subsidie 
aan en verdeelt dit vervolgens onder de RTC's. Topsport Noord heeft zich in deze pilot 
ontwikkeld tot een belangrijke schakel in het waarborgen van kwaliteit van RTC's en in 
de onderlinge uitwisseling van kennis en expertise. Hierbij moet gedacht worden aan het 
delen van faciliteiten op het gebied van training en voedingsadviezen. De pilot is dan ook 
positief geëvalueerd en wij kijken nu hoe we deze pilot kunnen continueren. 
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Wanneer we het hebben over de doorstroming van talenten, gaat het om sporters die 
geselecteerd zijn voor nationale trainingen of uitkomen voor een nationaal G^ugd) team
selectie en/of uitgenodigd zijn om definitief op bijvoorbeeld een NTC/CTO te trainen en 
wonen. In het najaar zullen wij u informeren hoeveel talenten vanuit Groningse RTC's 
zijn doorgestroomd. 

Een belangrijk aspect van ons topsportbeleid is de maatschappelijke rol van topsport. 
Topsporters zijn rolmodellen. Ze bieden andere sporters perspectief en zetten aan tot 
bewegen. Om de link tussen topsport en breedtesport te versterken verzorgen trainers van 
RTC's ook clinics in het onderwijs. Topsport en breedtesport kunnen immers niet zonder 
elkaar. 

Topsporttafel 
De Topsporttafel is een gezamenlijk initiatief van onderwijs- en kennisinstellingen, 
topsportclubs en de gemeente. Het doel is Groningen te ontwikkelen tot centrum van 
sporttalent. We richten ons op breedtesport, beweging in onderwijs, talentontwikkeling en 
maatschappelijke en economische ontwikkeling om zo uiteindelijk van Groningen een 
"topsportieve", vitale en gezonde regio te maken. Tweemaal per jaar komen we samen 
om de ambities scherp te stellen en mooie plannen te smeden en uit te voeren. Zo hebben 
we met de partners aan de Topsporttafel februari 2017 uitgeroepen tot Topsportmaand 
waarbij voordelig topsport in Groningen bezocht kan worden door een breed publiek. 
Daarnaast wordt op woensdag 22 februari in het Alfa-college de gezamenlijke Top 
Sportdag Groningen georganiseerd voor jeugd met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, die samen met valide (top)sporters actief zullen zijn in diverse sporten. 

4. Sportieve ruimte openbaar & Openbare ruimte sportief 

Bewegende stad 
Op verschillende plekken in de stad zijn openbare sportplekken gerealiseerd of zijn we 
bezig om dit jaar te realiseren, zoals in Vinkhuizen en Laanhuizen. Hierover hebben we u 
met onze brief van 25 januari 2017 (kenmerk 6115665) uitgebreid geïnformeerd. 

5. Sport verbindt 

In het kader van Sport verbindt voeren we projecten uit waarbij sport en bewegen als 
verbindende kracht wordt ingezet binnen het sociaal domein. Zo zijn we gestart met de 
projecten Open Sportpark Kardinge en de inzet van de vrijwilligersmakelaar. Hieronder 
lichten we dit toe. Voor de komende periode willen we dit thema nog meer gaan 
programmeren. We komen hier in de najaarsbrief op terug. 

5.1 Open sportpark Kardinge 
Eind 2015 zijn we gestart met open sportpark Kardinge vanuit het idee om sport en 
bewegen te verbinden met de sociale wijkstructuur. Daarbij wordt sport gezien als 
instrument voor het mee helpen oplossen van diverse sociaal maatschappelijke 
vraagstukken. Met de inzet van Huis voor de sport is de samenwerking van de op 
Kardinge gevestigde sportverenigingen op het sportpark versterkt. De verenigingen 
vervullen een maatschappelijke rol richting de wijk met ambities om nieuwe sport- en 
beweegactiviteiten op te zetten. Dit is gelukt bijvoorbeeld met de organisatie van het 
walking footballevenement voor senioren in juni 2016. 
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We gaan nu de volgende fase in. We sluiten nog meer aan bij de thema's die in het gebied 
spelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we naast het beweegaanbod voor ouderen ook een 
sport- en beweegprogramma 18+ hebben opgezet. We voeren structureel overleg met de 
partners in de wijk. 

5.2 Participeren via sport - de vrijwilligersmakelaar 
In juli 2016 is n.a.v. een initiatiefvoorstel van de raad, de 'vrijwilligersmakelaar' van 
start gegaan. De opdracht was het vrijwilligersaanbod in de wijken te verbinden met de 
vrijwilligersvraag in de sport. De taak is inmiddels wat verruimd. Ook bij niet sport-
gerelateerde organisaties worden vacatures gehaald en mensen geplaatst. Ongeveer 100 
vacatures zijn in beeld gebracht. Daarvan zijn door bemiddeling van de vrijwilligers
makelaar 44 mensen aan de slag gegaan. 
De vrijwilligersmakelaar zoekt regelmatig naar nieuwe organisaties om mensen voor 
vrijwilligerswerk te bereiken. Hierin werkt hij nauw samen met andere partijen waaronder 
de 'coaches mee doen' van de gemeente Groningen. 

In januari 2017 is een samenwerking ontstaan tussen de vrijwilligersmakelaar en het Alfa 
College. De vrijwilligersmakelaar begeleidt een groep nieuwkomers om vrijwilligerswerk 
te doen bij sportverenigingen. Dit gebeurt als onderdeel van de inburgeringscursus. We 
verwachten dat ook van deze groep op korte termijn een aantal mensen als vrijwilliger 
aan de slag kunnen. 

6. Vervolg 
In dit najaar informeren wij u opnieuw over actuele thema's van het 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


