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Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 11:37
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
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Referentie: GRO161554497227
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Portefeuillehouder(s):

Jongman

Contactambtenaar:

Hans Slender & Hiske Wiggers

Onderwerp (max. 10
woorden)

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021 -2025

Doel van de agendering

Beeldvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

Op 8 oktober 2020 is door de gemeenteraad de Sport- en
beweegvisie 2021+ vastgesteld. Centraal in deze lange termijn
visie staan een vijftal ambities en strategieën die gezamenlijk
moeten leiden tot de vergroting van het sportief kapitaal bij
onze inwoners. Hierbij ligt de focus op het opbouwen van dit
kapitaal bij de jeugd, het door ontwikkelen van de harde en
zachte sportinfrastructuur, het wegnemen van barrières bij
groepen die achter blijven in deelname en hiermee het
vergroten van de maatschappelijke impact van sport en
bewegen. Deze visie is samen met onze partners uitgewerkt
naar een meerjarenprogramma 2021-2025, dat eind maart voor
ligt aan het college.

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college)
gewenst t.a.v. de volgende punten:

Voorgestelde wijze van
bespreking / invulling van de
bijeenkomst (max. 50
woorden)

We zouden graag de kernpunten en accentverschuivingen ten
opzichte van het oude MJP aan u presenteren. Daarbij kunnen
wij toelichten hoe we van de visie tot een uitwerking in dit MJP
zijn gekomen. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor
technische vragen.

Benodigde tijd (naar
verwachting)

Een uur

Gewenst / voorzien vervolg

In het college van 23 maart wordt het MJP vastgesteld en met
de Raad gedeeld.
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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Graag agenderen voor (...)

21-04-2021

Vanwege (...)

Datum is flexibel. Indien de Raad er voor kiest om het MJP te
agenderen voor een meningvormende sessie is het wenselijk dat
de beeldvormende sessie hieraan voorafgaand zal plaatsvinden.
28 april of na de meivakantie zijn ook opties.
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