
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum:  11 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2021 (19 november 2020)

Co-investeringsfonds-Sport-voorstellen-2021-1

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (steller), 050 367 6306, e.brakel@groningen.nl

Hessel Luxen (bestuursadviseur, 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In de begroting van programma Sport zijn structurele middelen opgenomen ter dekking van de 

kapitaallasten van investeringen in het kader van co-investering. Daarnaast zijn er ook incidentele 

middelen beschikbaar voor incidentele knelpunten of wensen van verenigingen die bijdragen aan de 

sportinfrastructuur in co-creatie. Het college stelde aanvankelijk voor het co-investeringsfonds te 

gebruiken voor de vervanging van de lichtmasten, de financiering van een deel van de plankosten 

Toekomst Kardinge, subsidie gebruik externe sportaccommodaties en onderzoek structurele 

oplossing voor de capaciteit binnensport. Omdat de lichtmasten een acuut gevaar vormden heeft het 

college deze vervanging al eerder via een brief aan u voorgelegd, vooruitlopend op dit voorstel. 

Hierover is in de raad gesproken op 21 oktober jl.  Vanwege een aangenomen amendement op de 

begroting 2021 wordt nu in een gewijzigd raadsvoorstel voor de vervanging van de lichtmasten niet 

meer uit het co-investeringsfonds geput, maar uit de bij de begroting vrijgespeelde middelen. Verder 

wordt voorgesteld om het subsidieplafond van het subsidiebudget van het co-financieringsfonds vast 

te stellen op 125.000 euro. Bijgevoegd is het advies van de Sportkoepel, die aangeeft afwijzend te 

staan tegenover het gebruik van het co-investeringsfonds voor de vervanging van de lichtmasten 

(dus niet meer van toepassing) en voor het onderzoek plankosten fase 2 Kardinge. Verder geeft de 

koepel aan zich zorgen te maken over het feit dat er onvoldoende middelen zijn om noodzakelijke 

investeringen te doen en de dreigende opdroging / uitputting van het co-investeringsfonds.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2019-168
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Co-investeringsfonds-Sport-voorstellen-2021-1


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (het advies van de sportkoepel geeft voldoende aanleiding om nog (kort) 

over dit voorstel te spreken)

Voorgeschiedenis
Bespreking van collegebrief Situatie-met-betrekking-tot-lichtmasten-op-sportparken (21 oktober jl) 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Eén ronde, waarin de fracties ingaan op de voorstellen van het college m.b.t. het co-

investeringsfonds.

Spreektijd per fractie ongeveer 2 minuten, college 10 minuten

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/21-oktober/09:30/Situatie-met-betrekking-tot-lichtmasten-op-sportparken-collegebrief-23-september-2020
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