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Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

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

Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-2021-2025

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hiske Wiggers (050) 367 71 31 of via mail hiske.wiggers@groningen.nl

Korte samenvatting:
Vanaf november 2020 is de nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+ ‘Sportief kapitaal voor iedere 

Groninger’ van kracht. Op de lijst met sportiefste gemeenten van Nederland staat Groningen in 2020 

op de zevende plek1. We 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 elf actielijnen zijn: NR1 Bslim 4.0, NR2 Gelijke kansen, NR3 Voor iedereen een sport, NR4 Veilig, 

positief, inclusief, NR5 Sportparkmanagement, NR6 Sportieve ruimte beter benutten, NR7 Sportieve 

capaciteit, NR8 Spelen, NR9 De Bewegende Stad, NR10 Talentklimaat en NR11 Platform Sport050.

Nieuw 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

 Er zijn verschillende initatieven om met een verrijkte of verlengde schooldag aan te slag te 

gaan.

 Veilig, positief en inclusief sportklimaat. 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.

 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 meerjarenprogramma. Spelen is het voorland van 

sport en bewegen. We willen kijken hoe we buitenspelen bij kinderen verder kunnen 

stimuleren.

Teambuilding. Dit meerjarenprogramma staat voor een groot deel dan ook in het teken van het 

versterken van deze lokale samenwerking.

Monitoring. Wij streven naar een ontwikkeling op een aantal effectindicatoren, maar ook op een 

aantal concrete resultaten van onze gezamenlijke inspanningen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-2021-2025


Jaarlijks verzamelen wij informatie op de prestatie-indicatoren om de voortgang te laten zien via 

de openbare gemeentelijke begrotingscyclus.

Financieel kader. Er is € 16.950.000 beschikbaar 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.

Voor enkele inspanningen hebben we nog geen dekking. Deze punten nemen we mee in de 

begrotingsbehandeling van 2022.

Vermeld op LTA?
O Ja

O item nr. 2019-269

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, het betreft het meerjarenprogramma dat uitvoering geeft aan het nieuwe 

opgestelde beleid.

Voorgeschiedenis
Sport-en-beweegvisie-2021-1

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

Meningsvormend

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. 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Sport-en-beweegvisie-2021-1
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