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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025
aan. In dit uitvoeringsprogramma geven we aan wat we, samen met alle
partners, de komende jaren gaan doen op het gebied van sporten, spelen,
bewegen en ontmoeten in de gemeente Groningen.
Sport- en beweegvisie 2021+
Vanaf november 2020 is de nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+ ‘Sportief
kapitaal voor iedere Groninger’ van kracht. Met deze visie formuleren wij het
langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen en spelen in de
gemeente Groningen. Wij vinden dat iedere Groninger gelijke kansen
verdient om de kracht van sport en bewegen te ervaren. Om te ervaren wat
iedere sporter al weet: het is leuk, maakt gezonder, maakt gelukkiger en
draagt bij aan een sterke samenleving. De nieuwe visie legt de nadruk op:
opbouwen sportief kapitaal (bij de jeugd), voor iedereen toegankelijk en sport
en spelen in de buurt. Met deze visie willen we de sportprofessionals, de vele
vrijwilligers, de ondernemers en de professionals uit aangrenzende domeinen
faciliteren én inspireren om met sport en bewegen het verschil te maken.
Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025
Het meerjarenprogramma geeft weer hoe we er op dit moment voor staan op
het gebied van sport en bewegen en voor welke sportieve uitdagingen we de
komende jaren staan. Het programma start met een schets van de huidige
situatie van het Groningse sportlandschap (aftrap). Op de lijst met sportiefste
gemeenten van Nederland staat Groningen in 2020 op de zevende plek1. We
1 Burema, F., Marlet, G., Middeldorp, M., Muilwijk-Vriend, S. Woerkens, C. van & Boer, W. de (2020). Atlas voor
gemeenten 2020 Sport. Nijmegen: VOC Uitgevers.
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werken met de vijfde sportbegroting van Nederland2 en zijn met 22,5
sportaccommodaties per 10.000 inwoners (gewogen naar grote
accommodaties) de enige grote stad in Nederland die boven het landelijk
gemiddelde van 21,5 scoort3. De wekelijkse sportdeelname4 en het
verenigingslidmaatschap5 zijn in Groningen hoger dan in andere grote steden.
Maar ook in Groningen is de anders georganiseerde en zelfgeorganiseerde
sport in opkomst, de verwachting is dat de coronapandemie hierin als
versneller optreed.
Een uniek sportlandschap met een sterk verenigingsleven, veel sportief
ondernemerschap, kennisinstellingen met veel expertise op het gebied van
sport, bewegen en gezonde leefstijl en steeds meer samenwerking tussen al
deze partijen, zou het mogelijk moeten maken om ook drempels weg te
nemen bij de groep inwoners die nog niet meedoet in sport en bewegen.
Om vanuit de visie goed in te spelen op de huidige maatschappelijke trends
en lokale ontwikkelingen, zetten wij deze nog even op een rijtje (speelveld).
Hierin is vanzelfsprekend aandacht voor de invloed van de coronapandemie,
waar we rekening mee dienen te houden bij het ontwikkelen van onze
programmatische werkwijze (speelwijze). In elf actielijnen vertalen we onze
speelwijze naar concrete doelstellingen en inspanningen waarmee we de
ambities, samen met onze partners binnen en buiten het domein van sport en
bewegen, willen realiseren.
Draagvlak
Net zoals bij het Gronings Sportakkoord en de Sport- en beweegvisie 2021+
is dit meerjarenprogramma ook samen met onze partners tot stand gekomen.
De sport maken we samen! Voor het uitvoeringsprogramma hebben we met
veel interne en externe stakeholders gesprekken gevoerd. 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 hebben we gevraagd om aan de hand van het concept
meerjarenprogramma input te leveren en op basis van de definitieve versie
hun advies mee te geven. Dit advies is in de bijlagen opgenomen. Wij hebben
deze input daar waar mogelijk in het meerjarenprogramma een plek gegeven.
Actielijnen
In onze visie hebben wij het Gronings Sportmodel gepresenteerd, waarin het
ontwikkelen van sportief kapitaal centraal staat. Op basis hiervan hebben we
vijf lange termijn ambities en vijf strategieën geformuleerd. In dit
meerjarenprogramma werken wij dit verder uit naar elf actielijnen waarmee
het beleid wordt vertaald naar de praktische uitvoering. De elf actielijnen zijn:
2 Analyse op basis van de openbare sportbegrotingen van de twaalf grootste gemeenten van Nederland.
3 Mulier Instituut (2020). DataBase Sportaanbod. Utrecht: Mulier Instituut.
4 GGD, CBS & RIVM (2016). Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Den Haag: Ministerie van VWS.
5 NOC*NSF (2019). Kennis Informatie Systeem Sport (KISS). Arnhem: NOC*NSF.
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NR1 Bslim 4.0
“Onze ambitie is dat ieder kind dat opgroeit in Groningen plezier ervaart in
sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelt en ontdekt welke sportbeleving bij
hem of haar past.”
NR2 Gelijke kansen
“Daar waar huidige systemen leiden tot ongelijke kansen en maatschappelijke
opgaven waar niet direct een concrete oplossing voor handen is, willen we
samen met alle betrokkenen streven naar systeeminnovatie.”
NR3 Voor iedereen een sport
“Ontdekken wat bij jou als sporter past, de kans krijgen om daar beter in te
worden en hierin gestimuleerd worden door jouw omgeving.”
NR4 Veilig, positief, inclusief
“Binnen onze sportclubs gaan mensen sportief en respectvol om met elkaar,
de tegenstander én minderheden.”
NR5 Sportparkmanagement
“Professionals in de wijk en de gebruikers van de sportfaciliteiten kunnen nog
meer samenwerken om de sportieve ruimte als sociale voorziening te
benutten.”
NR6 Sportieve ruimte beter benutten
“Onze ambitie is het behouden en ontwikkelen van uitnodigende
sportaccommodaties en -faciliteiten die voldoen aan de behoeften van de
sporter, financieel verantwoord zijn en optimaal worden benut.”
NR7 Sportieve capaciteit
“De capaciteit van sportfaciliteiten moet aansluiten op zowel demografische
veranderingen als ontwikkelingen met betrekking tot behoeften van sporters.”
NR8 Spelen
“Onze ambitie is om onze wijken, buurten en dorpen zo in te richten dat
iedere inwoner lage drempels ervaart om te sporten, spelen, bewegen en
elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte.”
NR9 De Bewegende Stad
“Samen met gebruikers, omwonenden, lokale stakeholders en gemeente
werken we samen om tot een sportieve en beweegvriendelijke verrijking van
de buurt te komen.”
NR10 Talentklimaat
“Onze ambitie is om in Groningen een talentklimaat te ontwikkelen waar
iedere sporter op zijn of haar eigen niveau begeleid, gestimuleerd en
geïnspireerd wordt om het beste uit zichzelf te halen.”
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NR11 Platform Sport050
“Sport050 als (digitaal) platform is dé plek waar de Groningse
sportinfrastructuur haar krachten bundelt om het sport- en beweegaanbod
laagdrempelig bij iedere bewoner zichtbaar te maken.”
Nieuw in het meerjarenprogramma
Op basis van de nieuwe Sport- en beweegvisie zijn er een aantal nieuwe
onderdelen in het meerjarenprogramma:
• Bslim4 is een voortzetting van Bslim3 met de inzet van brede vakdocenten
(basisonderwijs) en buurtsportcoaches (t/m 15 jaar) in Bslim-wijken.
Nieuwe accenten liggen op het verkennen of we ook breder dan alleen de
Bslim-wijken vakdocenten bewegingsonderwijs kunnen betrekken om de
kwaliteit van het vak te verhogen. Ook willen we kijken of het onderwijs
zelf bereid is meer te gaan investeren in vakdocenten, zodat wij vanuit het
sportbudget meer kunnen inzetten op het buitenschoolse deel.
• Er zijn verschillende initatieven om met een verrijkte of verlengde
schooldag aan te slag te gaan. Onder de noemer ‘Tijd voor Toekomst’ is
reeds geexperimenteerd met een dagprogrammering op een aantal scholen,
waarbij kinderen de mogelijheid kregen om zelf keuzes te maken en
aandacht te hebben voor bewegen, gezonde voeding, natuureducatie,
wetenschap & techniek, cultuur, welzijn of toekomstige arbeidsmarkt. Wij
willen graag het sportveld en sportprofessionals aangehaakt krijgen bij de
ontwikkeling van deze verlengde schooldag.
• Veilig, positief en inclusief sportklimaat. We willen graag een aanjager
zijn om de ondergrens (veilig) en kwaliteit (positief, inclusief) te bewaken.
Het gaat hierbij om het opstarten van projecten in samenwerking met
bonden, onderwijs en Sport050 om thema’s te agenderen bij de sportclubs
en hun op weg te helpen. We willen samen met de landelijke Alliantie
Gelijkspelen 4.0 de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen,
transgenders en intersekse personen (lhbti) in de sport vergroten.
• Nieuwe vertaalslag van verenigingsondersteuning naar een sportpark- of
wijkgebonden aanpak in de vorm van sportparkmanagement. Het
openbaar maken van sportparken sluit uitstekend aan op de Groningse
ambitie om de openbare ruimte te herwinnen en daarmee de
levenskwaliteit in de gemeente te verhogen. Sportparkmanagement is een
nieuwe actielijn waarmee we willen testen in hoeverre professionalisering
op de sportparken bij kan dragen aan deze ambitie.
• Spelen is een nieuw onderdeel van het meerjarenprogamma. Spelen is het
voorland van sport en bewegen. We willen kijken hoe we buitenspelen bij
kinderen verder kunnen stimuleren en op welke manier we samen met
Stadsbeheer en andere betrokkenen de speelvoorzieningen in Groningen
uitdagender kunnen maken.
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Teambuilding
De wereld van sport en bewegen is een complex samenspel van verschillende
partijen, zoals verenigingen, koepels en bonden, gemeenten, provincies en
rijksoverheid, lokale sociaal ondernemers, (inter)nationale ketens en een sterk
maatschappelijk middenveld. Dit meerjarenprogramma staat voor een groot
deel dan ook in het teken van het versterken van deze lokale samenwerking.
Hierbij gaat het om: 1) de samenwerking tussen partners vanuit verschillende
beleidsterreinen die gemeentebreed (of breder) opereren en zorgen voor een
goede coördinatie van programma’s, projecten en activiteiten en 2) de wijkof buurtgerichte samenwerking tussen lokale professionals, verenigingen en
ondernemers die initiatieven op maat ontwikkelen en uitvoeren. Het
belangrijkste element in onze aanpak is dat alle kennis en innovatie sneller
deze netwerken bereikt om dichter bij de oplossingen te komen van de
maatschappelijke opgaven waar we in ons speelveld voor staan.
Monitoring
Gedurende de looptijd van dit meerjarenprogramma willen wij ons ideaal, een
leven lang sporten en bewegen voor iedere Groninger, dichterbij brengen. Wij
streven naar een ontwikkeling op een aantal effectindicatoren, maar ook op
een aantal concrete resultaten van onze gezamenlijke inspanningen. Jaarlijks
verzamelen wij informatie op de prestatie-indicatoren om de voortgang te
laten zien via de openbare gemeentelijke begrotingscyclus. Daarnaast streven
wij er na dat de maatschappelijke kosten en baten die uit het beleid
voortvloeien door de stakeholders worden herkend. Bij alle actielijnen is het
van belang om samen met de betrokkenen een analyse van de huidige situatie
te maken, terug te kijken op wat al is gedaan en wat hierin wel en niet goed
werkte om vervolgens op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.
Financieel kader
Sport en bewegen heeft een eigen plek binnen de gemeentebegroting.
Daarnaast werkt het thema ook door in andere beleidsportefeuilles en bij
gebiedsontwikkelingen, waar bijvoorbeeld de vraag voorligt welke
maatschappelijke (sport)voorzieningen nodig zijn. Het financieel kader van
de Sport- en beweegvisie 2021+ laat zien dat er € 16.950.000 beschikbaar is
voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Inclusief de toegerekende
salariskosten en het uitvoeringsbudget Gronings Sportakkoord is er een
totaalbedrag van € 20.114.000 beschikbaar voor de uitvoering. De ambities
uit de Sport- en beweegvisie zijn in het meerjarenprogramma uitgewerkt en
gespecificeerd aan de hand van elf actielijnen.
Voor enkele inspanningen hebben we nog geen dekking. Het gaat hier om een
veilig en positief sportklimaat, gelijke tarieven voor anders georganiseerde
sportclubs, meer en betere monitoring en het sportfonds voor volwassenen.
Deze punten nemen we mee in de begrotingsbehandeling van 2022. Er ligt
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een goede basis en we doen al veel, toch blijven we ook op zoek naar
synergie met andere beleidsvelden om de ambities waar te maken, zodat ook
echt iedere Groninger de mogelijkheid krijgt om sportief kapitaal te
ontwikkelen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

