
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport (raadsvoorstel 

10 november 2021)

Integraal-toekomstperspectief-accommodaties-bewegingsonderwijs-en-binnensport 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Remco Bresser (medewerker vastgoed), 050 367 47 22, remco.bresser@groningen.nl

Michiel Smit (bestuuradviseur wethouder Bloemhoff), 050 367 7622, michiel.smit@groningen.nl

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

Korte samenvatting:
Uitdagende en afwisselende gymlessenzijn nodig om te stimuleren tot sport en bewegen. Voldoende 

en kwalitatief goede binnensportaccommodaties zijn van groot belang voor zowel het 

bewegingsonderwijs als de binnensport en nodigen uit tot een leven lang sporten en bewegen. Om 

inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendige 

portefeuille van de binnensportaccommodaties, is een integraal toekomstperspectief opgesteld. 

Samen met betrokken partijen is een kwaliteitskader ontwikkeld waar nieuw te ontwikkelen 

binnensportaccommodaties aan moeten voldoen. Het integraal toekomstperspectief – dat de raad 

ter kennisname wordt voorgelegd - geeft in een aantal scenario’s een doorkijk van de gewenste 

ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de binnensportaccommodaties en de investeringen 

en toename van de jaarlasten als gevolg van de in de scenario’s opgenomen maatregelen. Op basis 

van de geschetste scenario’s is het aan het nieuwe college en de nieuwe raad om het perspectief uit 

te werken tot concrete maatregelen. Het kwaliteitskader – dat de raad ter vaststelling wordt 

voorgelegd – is een uitwerking van de visie en ambitie en komt met drie criteria:

1. Belevingswaarde: Een gebouw en een omgeving die primair uitnodigen om te sporten, te 

bewegen, elkaar te ontmoeten en die positief bijdragen aan de uitstraling van de wijk. 

2. Functionele waarde: de functionele waarde staat voor de gebruikskwaliteit. Dit betreft 

aspecten zoals omvang en vloerafmeting, situering van de accommodatie en de activiteiten 

die er plaats moeten kunnen vinden;

3. Technische waarde: de technische waarde wordt bepaald door onder anderen de 

bouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van het binnenklimaat
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Vermeld op LTA?
O Ja , item nr 2021-84

Deadline?
O ja 

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (capaciteit sportaccommodaties al langere tijd punt van zorg en discussie)

Voorgeschiedenis
Bespreking Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/2-

september/10:00/Uitkomsten-pilot-beter-benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties-

collegebrief-25-3-2020-en-Klanttevredenheidsonderzoeken-KTO-gymzalen-en-de-dienstverlening-

Sport050-2019-collegebrief-16-4-2020 

Capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs (niet besproken): 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Resultaten-capaciteitsonderzoek-

Bewegingsonderwijs-1 

Bespreking Sport- en beweegvisie: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-

woensdag-Dag-agenda/2020/28-oktober/09:30/Sport-en-beweegvisie-2021-raadsvoorstel-7-

oktober-2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Over deze stukken is op 1 december een beeldvormende / technische sessie (geweest).

Voor deze meningsvormende sessie is 70 minuten beschikbaar. Dat betekent (mede afhankelijk van 

het aantal insprekers) 3 à 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…
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