
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Co-investeringsfonds voorstellen 2022 (raadsvoorstel 17 november 2021)

Co-investeringsfonds-voorstellen-2022 

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:
Naast de reguliere vervangingsinvesteringen (VIP) is er ook een co-investeringsfonds waarmee 

investeringen kunnen worden gedaan in co-creatie met sportclubs. In dit fonds zitten structurele en 

incidentele middelen. Hier is in de Sportbegroting rekening mee gehouden. Voor 2022 wil het college 

een natuurgrasveld op sportpark West End vervangen door een kunstgrasveld waarmee de 

wedstrijd- en trainingscapaciteit wordt vergroot. Daarnaast zijn er wensen geuit voor een 

beachhandbalveld  op sportpark Kardinge en een skatebaan in het Stadspark en stelt het college voor 

het subsidiedeel van het co-financieringsfonds 2022 een subsidiebedrag voor van €125.000,--. Met 

de nieuwe Sportvisie en het Meerjarenprogramma die dit jaar zijn vastgesteld, sluit het co-

investeringsfonds niet meer voldoende aan. Hiervoor gaat het college de huidige kaders evalueren en 

komt in 2022 met een nieuw voorstel.

Vermeld op LTA?
O Ja (2020-247)

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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