


Inleiding Sport en beweegvisie 2021+

Bake Dijk
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Bslim link naar sportclubs
Beweegvaardigheid (            )
Verlengde schooldag (RegioDeal)
Bewegend leren (NPO)
Sociaal perspectiefplan
Integrale wijkaanpak (Preventieakk.)
Volwassenenfonds
Alliantie gelijkspelen
Sportparkmanagement
Blaashal, Kardinge, MartiniPlaza
Proces spelen
City Legends, Open Gym
Talenthub
Sport050.nl 2.0



Voortgang meerjarenprogramma 
Sport & Bewegen 2021-2025

Magda Boven



MJP - voortgang
Ambitie 1: Samenwerking met sportakkoord 
werpt zijn vruchten af

o.a. volwassenenfonds – beweegcoach inclusief sporten – uitbreiding 
sport en cultuur hopper

Ambitie 2: Gestart met initiatieven op gebied 
van veilig, inclusief en positief sportklimaat + 
sportparkmanagement

o.a. sessies met clubs – alliantie gelijke spelen – verkenning 2e

sportpark sportparkmanagement

Ambitie 3: Acteren aan de voorkant van het 
proces om te komen tot meer sportieve 
capaciteit 

o.a. capaciteitsonderzoek – beter benutten buitensport –
gebiedsontwikkeling - kleedkamernorm



MJP - voortgang
Ambitie 4: Extra middelen en Urban Sports
agenda

Toegenomen vraag – gebiedsontwikkeling - meer info verderop in 
presentatie

Ambitie 5: Doorontwikkeling Talenthub en meer 
zichtbaarheid voor maatschappelijke kracht 
sporttalenten

Unieke samenwerking – bijdrage bewegingsarmoede - RTC Urban 
Sports



Integraal toekomstperspectief 
Accommodaties Bewegingsonderwijs en 

Binnensport 

Annet Hoekstra/ Margreeth Visser



Situatie binnensportaccommodaties
- Gemiddelde leeftijd accommodaties 37 jaar

- Groot deel van de portefeuille is gedateerd

- Deel eigendom gemeente, deel eigendom onderwijs

- Behoefte aan meer sporthalcapaciteit

- Verbondenheid met schoolgebouwen (IHP)



Integraal toekomstperspectief 
Ontwikkeld in 2021 samen met: 

- Onderwijs (vakdocenten, WHO, BBO)

- Binnensport (Sportkoepel, bonden, adviescommissie)

- Experts binnen en buiten de gemeente

- Besproken in raad december 2021, 4 scenario’s 

- Kwaliteitskader vastgesteld in raad december 2021



Scenario’s
- Scenario 1: 

In het spoor van het IHP 

- Scenario 2: 
IHP + areaaluitbreiding :
twee sporthallen, vier gymzalen

- Scenario 3: 
IHP, areaaluitbreiding en consolidatie leeftijd 
portefeuille

- Scenario 4: 
IHP,  areaaluitbreiding en verjonging portefeuille: 
vervanging van accommodaties die nu 40 jaar en ouder 
zijn



Verdere uitwerking via scenario 2: 
IHP + areaaluitbreiding 
Na bespreking raad december 2021,  uitwerking aan nieuw college,  verder uitwerken scenario 2:  

- Koppeling IHP + areaaluitbreiding: twee sporthallen, vier gymzalen

- Investeringsopgave 2,4 miljoen structureel en 0,9 miljoen structureel

- Inspelen op koppelkansen

Kwaliteitsimpuls Akoestiek

- Gezamenlijk plan met schoolbesturen voor aanpak akoestiek

- Aanname: verbetering van ca. 10 accommodaties in eigendom van gemeente

- 10 x € 30.000 incidentele lasten

Kwaliteitsimpuls Innovatie 

- Inventaris voor innovatieve interactieve lesvormen, bijvoorbeeld door rouleren 10 x € 75.000 
investering (afschrijving over 10 jaar)



Vervolg
- Uitvoeringsprogramma IABB naar 

verwachting maart 2023 in raad

- IHP na zomer 2023 in raad



Vervangingsopgavenprogramma & 
Co-investeringsfonds

Ellen Brakel



Vervangingsinvesteringenprogramma (VIP)

Vervangingsinvesteringen van voornamelijk kunstgrasvelden

Gealloceerde middelen in de Sportbegroting

Vervanging gebeurt op basis van keuring velden
- afschrijftermijn 12 jaar en
- intensiteit bespeling

Jaarlijkse keuring kan hierdoor verschuivingen opleveren in de planning
- veld kan langer mee, voldoet nog aan de eisen
- veld is zo intensief bespeeld dat vanwege veiligheid eerder
vervangen moet worden

Raad stelt jaarlijks de kredieten beschikbaar

Voor 2023 is een andere investering meegenomen in deze nota die eveneens in de 
Sportbegroting wordt gedekt.
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Co-investeringsfonds
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Doelen:
- In co-creatie met sportverenigingen met hetzelfde geld meer te kunnen doen
- Ruimte voor de wethouder om knelpunten snel op te kunnen lossen

In het co-investeringsfonds zitten zowel incidentele als structurele middelen

Het co-investeringsfonds heeft vastgestelde kaders

Jaarlijks leggen wij in december voorstellen voor aan de raad

Met de nieuwe Visie Sport en Bewegen 21+ sluiten de kaders niet meer volledig 
aan. In 2023 komen we met een nieuw voorstel.

Maar hoe zit dit fonds in elkaar?
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Co-investeringsfonds

STRUCTURELE MIDDELEN

Voeding uit de Begroting 2022 = 200K
(voor afwegingskader zie nota co-
investeringsfonds 2016)

Sportkoepel

INCIDENTELE MIDDELEN

Voeding uit de vrijval kapitaallasten 
investeringsprojecten via de jaarrekening
(dus na afloop van het project)

Co-investeringsfonds incidenteel

Voor het oplossen van incidentele 

knelpunten in de sport

Co-financieringsfonds d.m.v. 

subsidies

Ieder jaar plafond vaststellen. 

Aanvraag loopt via de 

subsidieafdeling

Sportkoepel Adviescommissie 
voor de Sport



Co-investeringsfonds 2023

Structurele middelen 2023: 131K

Capaciteitsonderzoek is 
randvoorwaardelijk voor nieuwe 
capaciteitsuitbreiding

Co-investeringsfonds structureel

Incidentele middelen

2023: 481K

Co-financieringsfonds 

d.m.v. subsidies

Voorstel hoogte 

subsidieplafond 2023 is 

125K

Co-investeringsfonds 

incidenteel

Voorstellen + kosten

Adviescie

v/d Sport



Bewegende stad & Urban Sports agenda

Ezra Schrijver



Bewegende stad
Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten

Essentie

• Nieuwe, innovatieve sport-
en beweegplekken 
realiseren en activeren

• Uitwisselen van kennis en 
geven van advies



Bewegende stad

Indeling plannen

• Stedelijke functie

• Wijkfunctie

• Zichtbaarheid van 
bestaande plekken 
vergroten

Bewegende stad
Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten



Hardware, 
Software & 

Orgware





Projecten
Bewegende
Stad











Urban Sports



Urban events

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854381294067990528/


Skatepark Stadspark



Dreamcourts



Urban Sports agenda



Gronings Sportakkoord & 
Integrale wijkaanpak

Bake Dijk



Gronings Sportakkoord
Strategie: Investeren in slimme samenwerkingskracht

Wijkgerichte samenwerking
- ‘Sportwijken’: Beijum / Oude Wijken / Zuid 
- Focus op lokale samenwerking en ontwikkeling sportief kapitaal
- Gemeente als stakeholder, niet als eigenaar 

Samenwerking Preventieakkoord
- Impulsgelden actieve en gezonde leefstijl (doelgroepen die geraakt zijn door gevolgen Covid)

o Extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en een impuls op bewegen m.b.t. sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.

SPUK
- 16 regelingen samenvoegen tot één plan van aanpak
- Sport en Bewegen, Gezondheid en Sociale basis
- Leidt tot meer integrale aanpak sport/bewegen/preventie



INTEGRALE WIJKAANPAK



In gesprek



Contact
Visie & meerjarenprogramma: 
Bake Dijk: bake.dijk@groningen.nl
Magda Boven: magda.boven@groningen.nl

Integraal Accommodatieplan Bewegingsonderwijs en Binnensport (IABB):
Annet Hoekstra: annet.hoekstra@groningen.nl
Margreeth Visser: margreeth.visser@groningen.nl

Vervangingsinvesteringsprogramma & co-investeringsfonds:
Ellen Brakel: e.brakel@groningen.nl

Urban Sports Agenda & Bewegende Stad:
Ezra Schrijver: ezra.schrijver@groningen.nl

Gronings Sportakkoord & integrale wijkaanpak:
Bake Dijk: bake.dijk@groningen.nl
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