
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Cluster sportonderwerpen 

 Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen najaar 2022 (brief volgt deze week)
 Co-investeringfonds voorstellen 2023 (raadsvoorstel 4/11/22)
 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2023 en huidige  verhuur- en toegangsysteem 

2023  (raadsvoorstel 4/11/22)
 Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeente Groningen  (collegebrief 28/09/22)
 Voortgang onderzoek kleedkamernorm sportparken (collegebrief 12/10/22)
 Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening  2022  (collegebrief 9/11/22)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Magda Boven (beleidsadviseur), 06-27542280, magda.boven@groningen.nl
Hiske Wiggers (bestuursadviseur weth. Jongman), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Dit najaar heeft de raad diverse voorstellen en brieven op het gebied van sport ontvangen. Het leek 
de agendacommissie goed om in een beeldvormende sessie de samenhang tussen deze stukken te 
laten schetsen, vanuit de (deze week) nog te verschijnen update van het Meerjarenprogramma 
Sport, om dan vervolgens een week later deze stukken ook in samenhang meningsvormend te 
bespreken.   

Wijze van behandeling 
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.
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Het programma ziet er globaal als volgt  uit:
1. Introductie en achtergronden van het meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025
2. Voortgang meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025
3. Toelichting op onderwerpen die binnenkort op de raadsagenda verschijnen

 Integraal Accommodatieplan Bewegingsonderwijs en Binnensport (IABB) en de 
uitvoeringsagenda

 Co-investeringsfonds en de komende investeringsvoorstellen
 Urban Sports Agenda
 Sportakkoord en de gezonde wijkaanpak

4. In gesprek met raadsleden

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier(s) deelprogramma-Sport-en-bewegen 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Sport-en-bewegen
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