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Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025
Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-2021-2025

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hiske Wiggers (beleidsadviseur), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl
Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4162, hessel.luxen@groningen.nl

Korte samenvatting:
In dit uitvoeringsprogramma geeft het college aan wat men, samen met alle partners, de komende
jaren gaat doen op het gebied van sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de gemeente
Groningen. Het is een uitvloeisel van de in november jl vastgestelde Sport- en beweegvisie 2021+
‘Sportief kapitaal voor iedere Groninger’. Het meerjarenprogramma geeft weer hoe het er op dit
moment voor staat op het gebied van sport en bewegen en voor welke sportieve uitdagingen men de
komende jaren staat. De Sportkoepel als belangenbehartiger van de breedtesport en de
Adviescommissie voor de Sport als adviesraad zijn door middel van diverse gesprekken betrokken in
dit proces en is gevraagd om aan de hand van het concept meerjarenprogramma input te leveren en
op basis van de definitieve versie hun advies mee te geven (zie bijlagen).
In deze beeldvormende sessie wil men graag de kernpunten en accentverschuivingen ten opzichte
van het oude MJP aan u presenteren. Daarbij kan men ook toelichten hoe men van de visie tot een
uitwerking in dit MJP is gekomen. Vanzelfsprekend zal er ook ruimte zijn voor technische vragen.
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Voorgeschiedenis
Bespreking Sport- en beweegvisie, Politieke Woensdag 28/10/20:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/28oktober/09:30/Sport-en-beweegvisie-2021-raadsvoorstel-7-oktober-2020

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.
Programma:
1. Introductie door Inge Jongman
2. Kort voorstellen ambtenaren sport en bewegen (Annet, Hiske en Hans)
3. Presentatie kernpunten, aanpak van het proces en overwegingen (Hans Slender)
4. Toelichting en vragen stellen t.a.v. nieuwe actielijnen (interactief)
5. Wat verder ter tafel komt

Nadere informatie
…

