
Betreft  : Bijeenkomst gemeenteraadsleden – Adviescommissie voor de Sport Groningen 

Datum  : 12 oktober 2022, W.A. Sportcentrum 

Aanwezig : Peter Swart (GL), Irene Huitema (PvdA), Jim Lo-A-Njoe (D66), Janette Bosma (Partij 

voor de Dieren), Amrut Sijbolts (Stadspartij), Wim Koks (SP), Rik Heiner (VVD), Mirte Goodijk (Student 

en Stad), Peter Rebergen (ChristenUnie), Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden) Wolbert Meijer 

(raadsadviseur),  Inge Jongman (wethouder), Hiske Wiggers (bestuursadviseur) Gerard Sierksma, 

Marco Peters, Niels van den Boven, Arnold van Calker, Mieke Zijl, Erica Mansholt, Cees Reitsma, 

Jasper van Buiten,  (Adviescommissie voor de Sport), Wendy Tol (DMO Sport) 

 

 De voorzitter van de Adviescommissie voor de Sport, Gerard Sierksma, heet allen van harte welkom. 

Presentaties: zie bijlagen. 

 

De Adviescommissie voor de Sport (algemeen) 

De adviescommissie is een onafhankelijk adviesorgaan. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies op 

het gebied van sport en bewegen. Ze adviseert op hoofdlijnen. Leden worden zowel door het college 

als door de raad benoemd.  

Bewegen voor iedereen 

De belangrijkste onderwerpen waar deze werkgroep zich mee bezighoudt zijn: 

-ieder kind sportief en vaardig 

-vitale sportclubs in de buurt 

-uitnodigende sportieve ruimte 

 

Jaaragenda: De adviescommissie heeft een jaaragenda met onderwerpen die vanuit gemeentelijk 

sportbeleid aan de orde komen. Ook onderwerpen voor de Sportkoepel. Er staat per onderwerp of 

het ter informatie is of dat er een advies wordt verwacht. De commissie is blij met deze agenda 

omdat ze zo pro actief kan reageren. Er is een groot verschil tussen de adviescommissie en de 

Sportkoepel. De Sportkoepel is een belangengroep voor sportverenigingen die aangesloten zijn. 

Desgevraagd kan de adviescommissie advies geven over adviezen van de Sportkoepel. 

Er staat in de statuten en reglementen dat als adviezen van de adviescommissie niet worden 

overgenomen, er alleen gemotiveerd kan worden afgeweken.  

In de praktijk is het ook vaak zo dat de adviescommissie al vroeg in een traject aan tafel heeft 

gezeten en in het gehele proces heeft meegedacht. Bijvoorbeeld bij het capaciteitsonderzoek is een 

klankbordgroep ingericht, daar maakten afgevaardigden van de adviescommissie onderdeel van uit. 

Zo was de adviescommissie betrokken bij alle tussenrapportages en bij beslissende momenten. 

 

Opmerking n.a.v. presentatie accommodaties: 

-Het co-financieringsfonds komt jaarlijks terug. Er worden veel aanvragen voor ingediend, maar is 

nog niet bij alle sportaanbieders bekend. Dit kan nog beter onder de aandacht worden gebracht bij 

verenigingen en studentensportverenigingen.  

 



-Binnenkort staat het Topsportzorgcentrum op de agenda van de raad. Een advies van de 

adviescommissie hierover zou welkom zijn! (b.v: wat zijn de gemaakte afspraken?) 

 

-Misschien zou het goed zijn als de adviezen die de adviescommissie uitbrengt mee zouden gaan in 

de dag mail. Dat zou dan een kopie in de dag mail kunnen zijn. Dit bespreekt de commissie in haar 

kernteam. 

Hoe komt de adviescommissie tot een advies? 

Dat verschilt en is afhankelijk van de vraag. Een onderwerp wordt in elk geval eerst bij de werkgroep 

gelegd waar de meeste kennis over betreffende onderwerp zit.  

Er bestaat een “meetlat” waarlangs het vraagstuk wordt gelegd. Voorbeelden van wat er op de 

meetlat staat: 

-hoe integraal is het een plan? 

-hoe worden de doelgroepen betrokken? 

-lokaal/regionaal/(inter)nationaal vraagstuk? 

-koppeling met andere domeinen? 

-hoe zijn burgers betrokken? 

 

Als het goed is, is er structuur te zien in de adviezen.  

Voorbeeld van vroege betrokkenheid van de adviescommissie: Bij het project “capaciteitsonderzoek” 

is er een klankbordgroep ingericht, waar ook afgevaardigden van de adviescommissie zitting in 

hadden. Zo is de adviescommissie bij het hele traject betrokken geweest. Bij alle beslismomenten is 

de adviescommissie betrokken. 

 

Vraag: voert de adviescommissie wel eens een benchmark uit?  

Iedereen heeft wel zijn of haar eigen netwerk. Toegang tot informatie is er zeker. Maar de 

mogelijkheid tot vergelijking met andere steden die hetzelfde doen nemen we mee.  

 

Ongeorganiseerde sport 

Hoe worden de belangen van de ongeorganiseerde sporters behartigd? Daar zijn maar een aantal 

gesprekspartners voor. Worden die belangen wel behartigd? De raadsleden zouden, als 

volksvertegenwoordigers, hen meer willen vertegenwoordigen. De Sportkoepel doet goed werk voor 

verenigingen, maar de ongeorganiseerde sport is ook groot. De sportbonden zijn ook bezig om te 

zien hoe ze deze groep kunnen vertegenwoordigen. De adviescommissie neemt dit aandachtspunt 

mee. Sport 050 zou hier ook een rol in kunnen hebben. Het zou mooi zijn als er 1 plek komt waar je 

alle info kunt vinden. Er bestaat wel een “POS”, Platform Ongeorganiseerde Sport. 

 

In het programma “De bewegende stad” in de sportvisie wordt de ongeorganiseerde sport goed 

meegenomen. Daar mag Groningen best trots op zijn.  

 

N.a.v. presentatie topsport, talentontwikkeling en City Marketing: 

Sport en sportverenigingen spelen een samenbindende rol in het sociale en maatschappelijke 

domein.  

Discussie,- en aandachtspunten van de werkgroep: 

-investeren in professionals en vrijwilligers 



-veilig sportklimaat bij verenigingen 

-bewegingsarmoede 

 

Topsport kan een belangrijke rol spelen bij City Marketing. De adviescommissie heeft hier al eens 

overleg over gehad met City Marketing Groningen, maar zij liepen niet warm voor profilering met 

topsport. 

 

Studentensport 

De adviescommissie zou graag zien dat de studentensport breder wordt getrokken, ook naar de 

MBO-studenten. Deze vraag rondom MBO is wel bij de RuG/Hanze binnengekomen er is ook 

meerdere keren gesproken over de MBO-ers. Ook op het studenten sportcentrum is het 

capaciteitsprobleem groot. Niet elke student die wil sporten kan momenteel terecht. Er zijn 

studenten sportverenigingen die elders in de stad extra ruimte huren. 

 

MBO-studenten hoeven qua curriculum niets aan sport te doen. Dat geldt ook voor HBO-ers en WO-

ers. Het is wel bijzonder dat als je 18 jaar bent en in 6 VWO zit, je verplicht sport krijgt, maar als je 15 

jaar bent, die verplichting er qua curriculum niet is. We doen op dit gebied al veel goede dingen in 

Groningen.  

 

Afsluiting 

Er wordt afgesproken dat de raadsleden sport en de adviescommissie elk jaar een bijeenkomst 

organiseren. Het zou mooi zijn als hiervoor van beide kanten agendapunten worden aangedragen. 

September is een goede periode om deze bijeenkomst te organiseren.  

 

Slotopmerkingen: 

Hiske: De adviescommissie zou zichzelf nog meer in positie kunnen brengen. Daar zit winst. De 

adviescommissie kan de raad meer meenemen in wat zij doet door bijvoorbeeld de jaaragenda te 

delen. Zo kan de raad zien wat de adviescommissie in elk geval gaat doen. Daarnaast zouden 

adviezen op het Raadsinformatie Systeem (RIS) kunnen komen.  

 

Wethouder Jongman: heel mooi dit gesprek over sport. We hebben een goede adviescommissie, een 

brede samenstelling, adviezen zijn zeer waardevol en we werken plezierig samen.  


