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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Twee keer per jaar informeren wij u over de voortgang van het 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 - 2020. Net als in de brief van 
februari (kenmerk 6172938) geven wij u een update aan de hand van de vi j f 
strategieën van het Meerjarenprogramma: 

1. Faciliteren van verenigingen; 
2. Jeugd in Beweging; 
3. Ruim baan voor talent; 
4. Sportieve ruimte openbaar & Openbare ruimte sportie; 
5. Sport verbindt. 

Ook gaan we in op de voortgang van de Motie 'Elke school een vakdocent' 
van jul i 2016. 

Over de inzet van de vrijwilligersmakelaar hebben we u in een aparte brief 
uitgebreider geïnformeerd. Binnenkort ontvangt u een brief over de evaluatie 
van het topsportbeleid en in januari 2018 zullen we u nader informeren over 
de voortgang van het gelijk speelveld. 

1. Faciliteren van verenigingen 

/. / Cofinanciering Sportinfrastructuur 
We hebben op grond van het (co)investeringsfonds sportaccommodaties 
nieuwe investeringen kunnen doen op vier sportparken: Esserberg, de 
Verbetering, Het Noorden en Velocitas. Hierbij gaat het om het omzetten van 
natuurgras in kunstgras waardoor de speelcapaciteit wordt vergroot. 
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Op basis van het (co)investeringsfonds kunnen we als gemeente ook door 
middel van cofinanciering bijdragen aan investeringen van sportverenigingen 
zelf. Het budget hiervoor komt jaarlijks beschikbaar door een deel van de 
jaarlijkse vrijval op kapitaallasten hiervoor in te zetten. Om te kunnen 
beoordelen of een sportvereniging in aanmerking komt voor een bijdrage 
hebben we de regeling 'Cofinanciering sportinfrastructuur" vastgesteld, 
waarbij de Adviescommissie voor de Sport is betrokken. 

Sportverenigingen kunnen het hele jaar door een verzoek om cofinanciering 
indienen. We vragen aan sportverenigingen om in hun aanvraag aan te geven 
of de investering bijdraagt aan de strategie 'Sport verbindt" en het beter 
benutten van sportaccommodaties. Ook spelen innovatie en in hoeverre de 
investering op jeugd is gericht een rol bij de verdeelregels van het 
subsidiebudget. 

Op dit moment hebben we voor zes subsidieaanvragen van sportverenigingen 
cofinanciering toegekend. De verenigingen dienden plannen in voor 
initiatieven waarbij ze zelf ook tenminste de helft van de kosten bijdragen, 
door bijvoorbeeld sponsoracties. Dat geeft clubs meer vrijheid en is een 
stimulans om sneller eigen initiatieven te ontplooien. De Adviescommissie 
voor de Sport toetst en beoordeelt de aanvragen. 
De gemeente draagt nu in totaal ruim 65.000 euro bij. Het grootste deel 
daarvan, 39.500 euro is bestemd voor de renovatie van de 4 velden van 
tennisvereniging Van Starkenborgh. De roeiverenigingen Aegir en Gyas 
krijgen een bijdrage voor de aanschaf van mobiele vlotten. 
Basketbalvereniging BVG ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van een 
nieuw scorebord met schotklok en de beachvolleybalclub voor de aanleg van 
een waterleiding naar de velden bij de Coendersborg. Een bedrag van 10.000 
euro is beschikbaar voor de upgrade van de kantine van sporthal De Brug, 
waar de gebruikers van de sporthal gezamenlijk een aanvraag voor hebben 
ingediend. 

1.2 Fonds voor de Sport Groningen 
De Sportkoepel zet zich in voor het opzetten van een Fonds voor de Sport 
Groningen. Doel van dit fonds is om het voor sportverenigingen mogelijk te 
maken om schenkingen en legaten op een fiscaal gunstige wijze te kunnen 
ontvangen en in te zetten voor de breedtesport. De Sportkoepel is bezig om 
het Fonds voor de Sport verder vorm te geven en de bekendheid onder clubs 
te stimuleren. Voor het opzetten van het Fonds voor de Sport dragen wij bij 
wijze van voorfinanciering € 12.000,00 bij. Als het fonds eenmaal loopt, 
vloeit dit bedrag terug in de cofinancieringsfonds. 

1.3 Ontwikkeling online .sportplatform en magazine 
Via het Stadspanel hebben we de behoefte aan het online platform in kaart 
gebracht. Ruim 85% van de 3.000 respondenten heeft behoefte aan een 
website waar alles op het gebied van sport en bewegen samenkomt en het 
sportaanbod zichtbaar is. 
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De doorontwikkeling van het platform Sport050 is nog volop bezig. 
In december brengen we een (online) magazine Sport050 uit om de 
bekendheid van sporten in Groningen nog verder te vergroten. We streven 
ernaar om dan ook het platform Sport 050 online te hebben. 

1.4 LED verlichting op spurtparken 
We gaan de veldverlichting op alle sportparken van de gemeente vervangen 
door LED. Dit project is nu in de voorbereidende fase. In 2018 kunnen we 
starten met de vervanging van de verlichting op de eerste velden. Dit vindt 
gefaseerd plaats. 

7.5 Gelijk Speelveld 
Na een eerste gesprek met de betrokken sportclubs voor de zomer, hebben we 
op 17 oktober een informatie bijeenkomst gehouden voor sportclubs. De 
komende weken gaan we met de sportclubs die vallen onder de werking van 
het Gelijk Speelveld individuele gesprekken voeren. In januari 2018 
informeren wij u over de uitkomsten hiervan. 

2. Jeugd in Beweging 

We hebben Bslim doorontwikkeld naar Bslim3. Bslim is in 10 jaartijd 
uitgegroeid van project tot een programma waarin de gezonde actieve leefstijl 
van kinderen en jeugd wordt geactiveerd. De grootste verandering van Bslim3 
is op l april 2017 ingegaan. Daarvoor waren drie functies werkzaam in 
Bslim. De brede vakdocent (met en zonder buitenschoolse uren), de 
buurtsportwerker en de verenigingscoach. De functies van verenigingscoach 
en buurtsportwerker hebben we samengevoegd in een nieuwe functie, de 
buurtsportcoach (BSC). Er zijn 8 BSC'ers werkzaam, in elke Bslim wijk één. 

Bewegingsonderwijs / Motie 'Elke school een vakdocent' 
Het programma Bewegen voor Kinderen maakt in Bslim3 onlosmakelijk deel 
uit van Bslim. Met Bewegen voor Kinderen stimuleren wij basisscholen (door 
cofinanciering van de inzet van brede vakdocenten) om twee keer in de week 
de gymlessen te laten verzorgen door een vakleerkracht. Met als doel om 
kwalitatief duurzaam en efficiënt bewegingsonderwijs te bieden. De 
gemeente subsidieert de schoolbesturen om dit zo uit te voeren. Dit houdt in 
dat alle brede vakdocenten in de 8 Bslimwijken Bslim professionals zijn. Nu 
alleen nog op de scholen in de 8 Bslim wijken. We hebben de ambitie om dit 
uit te breiden naar alle scholen om zo ook invulling te geven aan de motie 
'Elke school een vakdocent'. We zijn hierover in gesprek met de 
schoolbesturen. Het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden nemen we 
mee in de opdracht om te komen tot een vakleerkrachtenpoule. Met deze 
opdracht zijn we voor de zomer begonnen. We zijn op zoek naar een goede 
rechtsvorm waarin de vakleerkrachten zijn ondergebracht zodat ze op iedere 
school lessen kunnen geven en efficiënt ingezet kunnen worden, dus ook 
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bestuursoverstijgend. We verwachten dat we begin 2018 duidelijkheid hebben 
over de vraag of we (door de gemeente gesubsidieerd) bewegingsonderwijs 
kunnen uitbreiden over de hele stad. 

3. Ruim baan voor talent 

In de afgelopen periode hebben we samen met Topsport Noord het 
topsportbeleid geëvalueerd. In Groningen ondersteunen we zeven Regionale 
Trainingscentra (RTC's) met als belangrijkste doel om talenten door te laten 
groeien in de topsport. Binnenkort ontvangt u een brief over de 
topsportevaluatie. 

Naast de evenementen waar we jaarlijks een bijdrage aanleveren zoals de 
4 Mijl van Groningen willen we de volgende evenementen benoemen. 

Van 29 juni tot en met 4 juli vond het topsportevenement Eredivisie 
Beachvolleybal Groningen 2017 plaats op de Grote Markt en op de 
sportaccommodatie in Coendersborg. Een mooi topsportevenement met 
landelijke uitstraling, waarbij er tegelijkertijd aandacht is voor de lokale 
breedtesport met onder andere clinics voor het basisonderwijs en senioren. 

Op 24 januari 2018 vindt in Groningen een speelronde plaats van de 
jubileumeditie van het Tata Steel Chess Tournament. Internationale 
schaaktoppers komen naar Groningen. Met dit evenement worden side events 
opgezet om jongeren via de scholen kennis te laten maken met de 
schaaksport. 

Verder zijn we bezig om te kijken of we kunnen faciliteren dat de slotetappe 
van de Healthy Ageing Tour in Groningen plaatsvindt. Bij deze wedstrijd 
voor de wereldtop van de vrouwelijke wielersport worden veel 
randactiviteiten georganiseerd rond Healthy Ageing. 

4. Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief 

In 2017 zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van sportplekken in het 
Diamantpark in Vinkhuizen en in Laanhuizen. Daarbij hebben we intensief 
overleg gevoerd met bewoners. In Vinkhuizen wordt op dit moment hard 
gewerkt aan de uitvoering van het project. We verwachten dat we dit project 
dit najaar nog kunnen opleveren. Bij het project in Laanhuizen hebben we 
het basketveld, dat in het Stadspark komt te vervallen, terug kunnen laten 
komen in de plannen. 
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De 4 Mijl hardlooproute in en rondom Hoogkerk is gerealiseerd. 
Samen met de voetbalvereniging SC Stadspark, en The Bootcampclub en 
omliggende verenigingen, bewoners en ondernemers zijn we plannen aan het 
maken voor een bootcampplek. 

Verder werken we aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een 
Mountainbikeroute op het Suikerfabriekterrein loopt nog. Met de 
initiatiefnemers zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. We voorzien 
dat we in 2017 niet meer kunnen beginnen met de aanleg van deze route 
vanwege het bij elkaar brengen van de verschillende belangen en het 
aanvragen van vele vergunningen. 

Bij het sportief inrichten van schoolpleinen sluiten we aan bij het landelijke 
project 'Schoolplein 14', een initiatief van de Cruyff Foundation. 
Schoolplein 14 is een sportief en rolstoelvriendelijk ingericht schoolplein, 
ontworpen samen met de schoolkinderen. In juli is op het plein van de 
Bisschop Bekkerschool het eerste 'Schoolplein 14' van Groningen geopend. 
We hopen meer scholen enthousiast te maken voor dit project. 

In de Leidraad voor de openbare ruimte binnenstad geven we de ambitie aan 
om in de binnenstad bewoners te stimuleren om er een gezonde levensstijl op 
na te houden. De al door gewoonte ontstane hardlooproutes rondom de 
binnenstad willen we optimaliseren. Hiermee voeren we de motie 
'Hardlooproute binnenstad' uit. 

5. Sport verbindt 

5.1 Open Sportparken 
In 2017 hebben we gewerkt aan hoe we het initiatief Open Sportpark 
Kardinge verder kunnen borgen. Daarbij hebben we Huis voor de Sport de 
opdracht gegeven om samen met de sportclubs die gebruik maken van 
Sportpark Kardinge, verder te gaan met de uitwerking van het open sportpark. 
Open Sportpark Kardinge krijgt een vervolg via Sportwijk Beijum. Vanuit 
Sportimpuls is een subsidie verleend om lokaal sportactiviteiten te 
ontwikkelen. Sportimpuls is een landelijke subsidieregeling. In 2017 dragen 
wij vanuit de gemeente door middel van cofinanciering bij. 

5.2 Vervolgde vrijwilligersmakelaar 
Bij brief van 4 oktober 2017 (kenmerk 6580417) hebben wij u uitgebreid 
geïnformeerd over hoe we de vrijwilligersmakelaar het komende jaar verder 
willen inzetten. Naast het stimuleren van vrijwilligerswerk en de inzet van 
vrijwilligers, wordt de opdracht uitgebreid met werkzaamheden als 
verenigingsontwikkelaar voor Sportpark Westend. De inzet op Sportpark 
Westend past goed in het gebiedsprogramma Vinkhuizen, waar één van de 
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opgaven is om de maatschappelijke voorzieningen (waaronder 
sportverenigingen) beter aan te sluiten op de problematiek in de wijk. 

Vervolg 
In april 2018 sturen wij u een nieuwe update. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


