Voorbereidingsmemo
beeldvormenddvormendrmendd

Aan: Raad Raad
Van: Raad Agendacommissie
Datum: Raad 13 oktober 2021 oktober 2021

Betreft
O

Agendaverzoek
O
Burgers

Onderwerp
Werkbezormendek Tormendpspormendrt Noord Normendormendrd

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
n.v.t.

Korte samenvatting:
In de afgelopen 10 jaar is er hard gewerkt aan het door ontwikkelen van een cluster aan Topsport- 
(CTO' en Talent programma’s (Regionaal Talent Centra (RTO' in het noorden. Met het bouwen aan
deze clusters wordt talentvolle sporters en kansrijke sporten een podium geboden in de Gemeente
Groningen) het Noorden maar zeker ook internationaal. Dat dit op zowel maatschappelijk als
economisch vlak de gemeente Groningen geen windeieren heeft gelegd is inmiddels gebleken. gelegd is inmiddels gebleken.
De steun vanuit de gemeente Groningen heeft gelegd is inmiddels gebleken. in de afgelopen periode een belang rijke bijdrage
geleverd aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Topsport Noord maar vooral de
doelstellingen) dromen en ambities van de talentvolle sporters.
De talentontwikkeling was niet alleen de afgelopen jaren onderdeel van het belei d maa r nu ook één
van de vijf ambities uit de nieuwe Sport-  en Beweegvisie 2021+ (ambitie 5 Toptalent als  (ambitie 5 Toptalent als  Toptalent als
inspiratiebron'. Tevens de doorvertaling naar het nieuwe Meerjarenprogramma Sport & Bewegen  Bewegen
2021- 2025 Toptalent als  onder actielijn NR10 Talentklimaat.
Topsport Noord wil de raad dan ook graag uitnodigen om te laten zien wat er allemaal is ontwikkeld
op het gebied van talentontwikkeling en topsport. Welke ambities er op dit moment worden
nagestreefd maar ook welke kansen en bedreigingen zich op dit moment voordoen. Men wil de raad
graag meenemen in de dynamische wereld van sport en welke zaken er allemaal spelen op het
gebied van talentontwikkeling en topsport in de gemeente.

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

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

n.v.t.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening)
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de
mening van burgers of andere betrokkenen.
Programma:rogramma: Raad
- 
10: Raad00 uur ontvangst koffie / thee + introductie  thee + (ambitie 5 Toptalent als  introductie
- 
10: Raad15 Toptalent als  uur rondleiding
- 
10: Raad45 Toptalent als  uur ronde tafel gesprek RTC’s
-  RTC Roeien) RTC atletiek) RTC Volleybal/ thee + introductie basketbal
- 
11: Raad15 Toptalent als  uur presentatie Topsport NOORD
-  dhr. E. Jorritsma (directeur / thee + introductie  bestuurder Topsport NOORD'
-  Topsport Talentschool Groningen
-  dhr. B. Dijk (Noordelijke agenda'
- 
11: Raad45 Toptalent als  uur vragen
- 
12: Raad00 uur afsluiting

Nadere informatie
…

