
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Afronding overdracht gebouwen aan sportverenigingen Gelijk Speelveld (raadsvoorstel 17 

november 2021)

Afronding-overdracht-gebouwen-aan-sportverenigingen-Gelijk-Speelveld 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (beleidsmedewerker sport) e.brakel@groningen.nl, 050 367 6306

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

Korte samenvatting:
Het Gelijk Speelveld is een van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport 2016-2020. Er zijn 

in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met sportverenigingen over eigendommen en 

vergoedingen. Hierdoor is er ongelijkheid ontstaan tussen de verenigingen. Met het project Gelijk 

Speelveld zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen en is er duidelijkheid over 

clubgebouwen en kleedkamers. Het was een lang proces met veel inzet waarbij onder andere de 

situaties rondom herstructureringen uit het verleden, waarbij verenigingen hebben moeten 

verhuizen, zijn rechtgezet. Dit heeft ertoe geleid dat gebouwen en kleedkamers zijn overgedragen 

aan verenigingen middels een Recht van Opstal. Van meerdere gebouwen staat nog een boekwaarde 

in de sportbegroting die in verband met de overdracht nu moet worden afgeboekt. Het college is 

verheugd dat er in samenspraak met de Sportkoepel en de sportverenigingen duidelijkheid is over 

eigendommen en vergoedingen in de voormalige gemeente Groningen. Zo spoedig mogelijk wordt 

gestart met Gelijk Speelveld voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

Vermeld op LTA?
O Ja (2019-263)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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