
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 19.00 UUR

Voorzitter: E. van der Weele (PvdA)
Namens de raad: P. Swart (GroenLinks), I. Huitema (PvdA), J. Lo-A-Njoe (D66), W. Pechler 
(PvdD), A. Sijbolts (Stadspartij 100%), W. Koks (SP), M. Goodijk (S&S), P. Rebergen (CU), J. de 
Haan (CDA), E. Bernabela (PvhN)
Namens het college: I. Jongman (wethouder)
Namens de griffie: S. van Erp

Sportonderwerpen
00:16:02

Voorzitter: Goedenavond. We gaan hier langzaam beginnen aan de meningsvormende sessie
over sport, als ik het goed heb. Er zijn een aantal fracties afgemeld wegens ziekte, dus dit is 
met wie we het vandaag gaan doen. Afgelopen week bent u bijgepraat middels een 
beeldvormende sessie. Vandaag mag u uw standpunt en overwegingen kenbaar maken en er
met elkaar over in debat gaan. U heeft daarvoor een aantal stukken. Voor de mensen thuis 
en op de tribune, die zitten in het systeem van de gemeenteraad. Ik wou ze niet allemaal 
noemen, want u heeft ze allemaal zelf gelezen. We hebben zo ongeveer een uur en twintig 
minuten. Dat betekent ongeveer vier minuten per fractie of iets meer nu er een aantal 
mensen niet zijn. Ik wil u toch vragen om in ieder geval de interrupties kort en doelgericht te
houden en echt over het onderwerp te laten gaan en dat ten behoeve van het debat te laten
zijn, zodat we aan het eind nog een kwartier hebben om de wethouder te laten reageren op 
uw standpunten en aanvullingen. Er zijn geen insprekers vandaag, dus ik wil de fracties het 
woord geven. Wie van u kan ik het eerst het woord geven? De Partij voor de Dieren, de heer 
Pechler.

00:17:32

de heer Pechler (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. De portefeuille Sport heb ik na de 
verkiezingen gedelegeerd naar mijn collega Janette Bosma, maar die kon hier vanavond niet 
aanwezig zijn, dus vandaar dat ik hier namens haar het woord voer op mijn oude 
portefeuille. Ik wil beginnen met een positieve noot. Investeren in sport en bewegen levert 
veel op. Daarom zijn we blij met het grote begrote bedrag dat deze periode naar sport en 
bewegen gaat. Daarbij dient gezegd te worden dat de extra middelen broodnodig zijn gezien
de huidige financiële ontwikkelingen op de markt en het aantal accommodaties waar 
onderhoud vereist is. We hopen de grootste klappen op te kunnen vangen met de begrote 
middelen en zo te kunnen garanderen dat wij voor onze inwoners sport en bewegen 
faciliteren. Dat gezegd hebbende over faciliteren zijn we er nog niet. We hopen met het 
meerjarenbeleid inwoners ook te motiveren regelmatig te sporten en/of te bewegen. De 
multifunctionele beweegplekken en toegankelijke en beweegvriendelijke schoolpleinen en 
speeltuinen passen hier goed bij. De bewegende stad beweegt, wat ons betreft, mee met de 
tijd en dat maakt sporten in de openbare ruimte een cruciaal onderdeel van de ruimtelijke 
ordening.

00:18:29

de heer Pechler (Partij voor de Dieren): Ook waarderen we de aandacht voor niet-
traditionele sporten, zoals urban sports. Niet iedere sport vindt plaats in de sporthal en ook 
die gebruikers verdienen onze aandacht. Deze groep sporters is, zoals we in een eerdere 
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sessie hoorden, niet gering met een groep van zo'n 1000 mensen. Het co-investeringsfonds 
kan opnieuw op onze steun rekenen. Het is goed voor de verenigingen, maar ook voor de 
band tussen de gemeente, verenigingen en inwoners. We zijn blij dat het fonds afgelopen 
jaar beter is gevonden door verenigingen en hopen dat deze trend doorzet. Dan een aantal 
punten van aandacht vanuit mijn fractie. Het is geen verrassing dat de Partij voor de Dieren 
in het algemeen geen voorstander is van kunstgras. De productie van kunstgrasvelden is niet
duurzaam en ook niet goed voor het milieu. We balen er daarom ook van dat de KNVB het 
laat afweten als het gaat om de structurele invoering van non-infill-velden. We begrijpen uit 
het voorstel dat de wethouder nogmaals om tafel gaat met de KNVB om onze gezamenlijke 
wens voor milieuvriendelijkere velden te bespreken, waarvoor onze dank.

00:19:25

Voorzitter: U heeft een vraag van de Stadspartij 100% voor Groningen.

00:19:29

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op 
zich ben ik het vanuit biologisch, ecologisch en milieubewustheid eens met de heer Pechler, 
maar ik hoop dat de heer Pechler het aan de andere kant met mij eens is dat als we juist 
minder kunstgrasvelden gaan aanleggen het door de intensiteit van het gebruik van die 
velden zou kunnen betekenen dat veel clubs vaak niet kunnen trainen of een wedstrijd 
kunnen spelen. Ziet u dat risico ook?

00:19:55

de heer Pechler (Partij voor de Dieren): Ja, dat zie ik zeker en daarom zijn we er nooit voor 
gaan liggen als het gaat om de goedkeuring van die velden. Het blijft een beetje een heikel 
punt voor ons, maar dat zien we zeker. Dan het tevredenheidsonderzoek 
sportaccommodaties. Het is goed om te zien dat veel mensen accommodaties goed 
beoordelen, maar in hoeverre is dat representatief met zo'n lage opkomst? We vragen ons 
af of het had geholpen als de vragenlijst via bijvoorbeeld de gemeentelijke nieuwsbrief was 
gedeeld en breder op social media. Daarbij meteen de vraag aan het college of zij dit de 
volgende keer van plan is of andere ideeën heeft voor een hogere opkomst voor een 
volgend onderzoek? Uit het onderzoek komt naar voren dat de hygiëne slecht wordt 
bevonden door de gebruikers van de sportfaciliteiten van de gemeente. De reactie van het 
college daarop leidt bij ons tot enige verbazing, namelijk: 'het blijft een persoonlijke 
beleving.' Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk zo, maar smerig is natuurlijk ook gewoon 
smerig, dus we zijn blij dat de schoonmaak geïntensiveerd wordt en er naar oplossingen 
gezocht wordt.

00:20:49

de heer Pechler (Partij voor de Dieren): Ook balen we dat de sporthal in Beijum volgens de 
gebruikers te wensen overlaat. Juist in een wijk waar mensen over het algemeen minder te 
besteden hebben, zouden we moeten investeren in het fysieke welzijn van onze inwoners. 
Een onhygiënische accommodatie met een slechte vloer motiveert niet om te gaan sporten, 
terwijl we juist in deze wijk willen investeren in de gezondheid van mensen. Daarnaast het 
ontbreken van groen volgens de gebruikers bij zwembad de Parrel. Dat is ook iets wat wij 
zien als een groot verbeterpunt. Het verbaast ons daarom dat deze niet wordt vermeld bij 
het lijstje met verbeterpunten. Kan het college uitleggen waarom deze in dat lijstje 
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ontbreekt? Ik sluit af met positief nieuws. In Vinkhuizen zijn bewoners nu meer in beweging 
door een wijkgerichte aanpak. De wijk is beweegvriendelijker ingericht en dat proces begon 
met een gesprek met de bewoners om erachter te komen wat zij een goede invulling van de 
openbare ruimte vonden. Dat is, wat ons betreft, een mooi voorbeeld van hoe moet. Dank.

00:21:41

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk rond. Ik geef de heer Rebergen van de 
ChristenUnie het woord.

00:21:49

de heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Dat sport en bewegen goed is voor 
de gezondheid weten we natuurlijk allemaal, maar sport en bewegen zorgt ook voor 
verbinding bij verenigingen of in de openbare ruimte. De middelen van VWS om verbinding 
te maken tussen gezondheid, sport en sociale basis passen daarbij en we zien graag die 
verbinding in een update van de volgende plannen. We willen graag dat iedereen meedoet. 
We zijn daarom blij met onder andere de beweegcoach inclusief sporten voor mensen met 
een lichamelijke- of verstandelijke beperking, de samen-speelplekken die geschikt zijn voor 
alle kinderen met of zonder beperking en de deelname aan het Volwassenenfonds Sport en 
Cultuur. Ook is het belangrijk dat we een uitnodigende sportruimte hebben.

00:22:35

de heer Rebergen (ChristenUnie): Dat betekent dat sport en bewegen op voorhand moet 
worden meegenomen. Denk aan de ontwikkeling van Suikerzijde of wijkvernieuwing waar 
het eerder vandaag over ging. Ook is in dit verband al eerder aangegeven dat in Meerstad 
daarvoor nadrukkelijk aandacht moet zijn. Initiatieven zoals Multicourt Ten Boer, groen 
pleintje in Selwerd, dorps-ommetjes, mountainbike skillspark Meerstad, en skatepark 
Stadpark moeten daarom serieus bekeken worden en waar mogelijk ondersteund. Het is in 
dat verband ook goed dat er een urban sportagenda komt. De heer Pechler gaf dat net ook 
al aan. Als gemeenteraad hebben we onlangs een presentatie gekregen van Bewegen is 
Goud in De Wijert. Wat ons betreft moet daarvoor duidelijk worden of het noodzakelijk en 
haalbaar is. Misschien dat het college daar iets over kan zeggen.

00:23:23

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van de heer Sijbolts.

00:23:27

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik ben blij met deze 
oproep. Zou u misschien kunnen zeggen wat uw wens zou zijn voor De Wijert op dat gebied?

00:23:37

de heer Rebergen (ChristenUnie): Ja, zeker. Ik dacht dat ik net al aangaf dat wat ons betreft 
moet blijken dat het noodzakelijk en haalbaar is om dat in De Wijert te doen. Als dat blijkt, 
zijn het mooie plannen, maar dat zal eerst moeten blijken. In de plannen stond een hele 
mooie tekening over sport, spelen, ontmoeten en bewegen. Een cirkeldiagram met daaraan 
een heleboel aspecten, waarin de verbinding wordt gemaakt die ik al eerder noemde, maar 
waarin nog veel meer aspecten, zoals toegankelijkheid, groen, water en verschillende 
niveaus moeten zijn opgenomen. We hebben nog twee opmerkingen of vragen. De eerste 
gaat over het Gelijke Speelveld Groningen. Mooi dat het voor Groningen en ik heb begrepen 
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dat het ook voor Ten Boer een groot deel afgerond is. Het heeft veel ambtelijke inzet gekost,
maar mooi dat het is gelukt. Wat daarbij goed is om op te merken, is het meewerken van de 
Sportkoepel die daar een belangrijke rol in heeft gehad, dus daarvoor dank. De tweede 
opmerking gaat over de vervanging van de kunstgrasvelden. De beste optie zijn de non-infill-
velden, zowel qua duurzaamheid, gezondheid als voor toekomstige gebruik, maar we lezen 
dat het nog niet lukt. Zou het college daarop in willen gaan? Tot zover.

00:24:56

Voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. De heer Koks van de SP.

00:25:01

de heer Koks (SP): Dank u wel voorzitter. Het Meerjarenprogramma begint met de 
constatering dat nog lang niet iedereen meedoet. Dat geldt voor volwassenen, 60 procent 
en 76 procent onder de jeugd. Bij de jeugd vinden wij dat we toch al een aardig eind op weg 
zijn, helemaal als je de deelname aan scouting, diploma schoolzwemmen, speeltuingebruik, 
et cetera meerekent als gezonde vormen van beweging. Overigens is de SP-fractie groot 
voorstander van het versterken van de samenwerking tussen die typische sporttak in de 
wijken en hetgeen in welzijn aan bewegingsactiviteiten wordt ontplooid. Kinderactiviteiten, 
uitbreiding van speelcontainers bij speeltuinen en bewegingsactiviteiten in de buurtcentra 
spelen zich allemaal af op het grensvlak van welzijn en bewegen. Daar nemen met name 
mensen, die traditioneel niet zoveel met sporten hebben, aan deel. Mensen met een andere
culturele achtergrond of lagere inkomens. College, kan de titel sportwijk niet uitgebreid 
worden naar met name de noordwestelijke stadswijken?

00:26:07

de heer Koks (SP): Verder is onze fractie onder de indruk van de vele activiteiten voor 
verschillende groepen voor vele takken van sport en beweging, die drijven op de inzet van 
vrijwilligers en ondersteund worden door de gemeente. Het capaciteitsonderzoek 
sportaccommodaties geeft voor 2023 een beeld over de behoefte aan sportfaciliteiten. Dat 
biedt de mogelijkheid, de heer Rebergen had het er net ook over, voor de stichting Bewegen
is Goud om een antwoord te krijgen op hun stelling dat er onvoldoende mogelijk is in de 
zuidelijke stadswijken. Hun wensen van een sporthal in De Wijert zal de SP-fractie politiek 
beoordelen op het moment dat het capaciteitsonderzoek tot gegevens leidt. We hebben alle
waardering voor de niet-aflatende inzet van deze stichting, maar ze moeten, wat ons betreft,
nog even wachten op een antwoord.

00:26:58

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Sijbolts.

00:27:00

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik denk dat de heer 
Koks hem al aan ziet komen. Betekent dat de SP de ambities op dat punt wat heeft 
bijgesteld? U was in het verleden een groot voorstander.

00:27:16

de heer Koks (SP): Toen in de tijd de kwestie sporthal De Wijert speelde, waren wij een groot
voorstander van een lookalike herbouwen, nieuwbouw, maar ondertussen zijn er een aantal 
sportzalen bijgekomen. Dat is de realiteit en in die afweging kijken wij wat er uit het 
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capaciteitsonderzoek naar voren komt en of er nog noodzaak is voor een dergelijk sporthal. 
Dus we zijn in die zin veranderd, dat de beide gymzalen wat water bij de wijn hebben 
gedaan. Dat klopt.

00:27:44

Voorzitter: U heeft een aanvullende vraag van het CDA.

00:27:47

de heer De Haan (CDA): Voorzitter, dat is wat mij betreft toch een beetje een wat te 
gemakkelijk antwoord als ik het vergelijk met hoe de SP er vroeger instond. Namelijk, u geeft
het net ook al aan, je wil juist zorgen dat mensen die minder bewegen meer gaan sporten. Ik
denk dat het daarvoor in een wijk als De Wijert goed is dat ze dichtbij in De Wijert een 
sportgelegenheid, een sporthal, hebben. Zoals u zegt zijn er wel sporthallen bijgekomen, 
maar u snapt mijn punt, want die zitten een stuk verder weg. Misschien dat u daar nog iets 
duidelijker over kunt zijn of u dichtbij ook niet van belang vindt?

00:28:21

de heer Koks (SP): Verder weg waarvan? Die gymlocaties zitten op exact dezelfde plek.

00:28:27

de heer De Haan (CDA): Ja, dat is een spelhal, maar ik neem aan dat u het heeft over 
bijvoorbeeld de hal bij de Euroborg?

00:28:33

de heer Koks (SP): Zeker, dat was ook die combinatie. Wat wij dus zeggen is dat het 
capaciteitsonderzoek aan zal moeten tonen of het inderdaad terecht is dat wij nog extra 
faciliteiten nodig hebben. Dat lijkt me een volstrekt legitieme zaak.

00:28:49

Voorzitter: Voor u verder gaat heeft u nog een vraag van D66.

00:28:53

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel, voorzitter. Toch nog even over De Wijert en die 
sporthal. Het is een beweging die vanuit de mensen in de wijk komt. Ik ken in ieder geval de 
SP, voordat ze in deze coalitie stapte, als een partij die dit soort wijkinitiatieven heel erg 
omarmt. Wat vindt de SP dat wij moeten doen met dit soort burgerinitiatieven?

00:29:17

de heer Koks (SP): Daar zijn we altijd een groot voorstander van, maar het gaat wat te ver 
dat wij de partij zijn van 'u vraagt, wij draaien'. We hebben ook nog een eigen politieke 
afweging te maken en die politieke afweging doen we op basis van het 
capaciteitsonderzoek. Dat lijkt me een hele normale gang van zaken. Dank u wel voor de 
erkenning dat wij beweging vanuit de bevolking hoog in het vaandel hebben staan. Wij zijn 
naar Kardinge uiteraard zeer nieuwsgierig. Ook de koers voor het sportcomplex Corpus den 
Hoorn en daarbij de toekomst van topsport, topzorg-sportcentrum-- Nee, zo is het ook niet. 
De noot over dat sportveld en dat centrum zal wat dat betreft in 2023 gekraakt worden. Wat
ons betreft is de positie van FC Groningen daarin cruciaal. Over het raadsvoorstel 
kunstgrasvelden en co-investeringsfonds hebben we niet zoveel opmerkingen. We 
complimenteren de wethouder en haar medewerkers dat het project Gelijk Speelveld 
succesvol binnen de oude gemeente is afgerond. Bepaald geen eenvoudige klus.
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00:30:25

de heer Koks (SP): Als straks in de voormalige gemeente Ten Boer en Haren hetzelfde 
huzarenstukje wordt gerealiseerd, gaat onze fractie ervan uit dat de sport in Groningen er, 
qua organisatievorm, weer jaren op vooruit kan. De brief over de kleedkamer-norm hebben 
we met ergernis gelezen. Met gemak belast de KNVB de voetbalvelden op zaterdagen fors. 
Voor ons getuigt dit van een arrogantie die ons doet denken aan de retorische vraag die 
voormalig raadslid Jan-Pieter Loopstra stelde omtrent de opstelling van de 
vastgoedmagnaten van en rondom het winkelcentrum Paddepoel. "Wie is hier eigenlijk de 
baas in de gemeente", stelde hij. Met volle velden op zaterdag en lege op zondagen, in 
combinatie met een overtrokken kleedkamer-norm, legt de KNVB een financiële claim bij de 
gemeente. Mogelijk is die claim normaal binnen de wereld van het betaalde voetbal, maar 
voor gemeenten is die irreëel. Wij steunen het college in een stevige opstelling naar de 
KNVB.

00:31:26

de heer Koks (SP): Tot slot over het klanttevredenheidsonderzoek. De algehele tevredenheid 
over de accommodaties is 87 procent en over de dienstverlening 94 procent. Aan dit soort, 
bijna een Noord-Koreaanse, scores kan menige overheidsdienst een puntje zuigen. 
Deelname aan het onderzoek is wat minder dan de voorafgaande jaren. Wat ons daar vooral
in tegenvalt is dat het aantal deelnemende bestuurders van sport- en onderwijsorganisaties 
marginaal is. Voor onze fractie zijn dit soort tevredenheidsonderzoeken een van de 
manieren om politiek te beoordelen of we op de goede weg zijn. Moeten we nu concluderen
dat de bestuurders vinden dat het sportbeleid prima voor elkaar is? Daar zullen wij zeer 
verheugd over zijn. Tot zover, voorzitter.

00:32:14

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik geef het woord aan het CDA, de heer De Haan.

00:32:18

de heer De Haan (CDA): Voorzitter. Met de Paddepoel-discussie, ergens doet de KNVB 
natuurlijk wel een beetje wat wij toen wilden, juist op zondag vrij zijn. Dus dat is ergens is 
ook wel weer--Nee, dat is een grapje, want ik ben het helemaal met u eens.

00:32:32

de heer Koks (SP): Voorzitter, moet ik het daar met een christelijke partij over gaan hebben?

00:32:37

de heer De Haan (CDA): Nee, verder eens hoor. Er wordt daar, volgens mij, wel door de 
KNVB samen met de gemeente gekeken naar creatieve oplossingen van bijvoorbeeld een 
weekendcompetitie, maar misschien dat de wethouder op het punt van de heer Koks-

00:32:49

Voorzitter: Wil de heer Koks zijn microfoon uitdoen?

00:32:53

de heer De Haan (CDA): Wel gezellig zo'n split-screen. Voorzitter, goed dat we het over dit 
belangrijke onderwerp hebben. Sport, het werd al eerder genoemd, is een antwoord op veel
van de uitdagingen in onze samenleving. Natuurlijk voor de gezondheid, kijkend naar de 
obesitas-storm die op ons afkomt en het bijkomende zorg-infarct, maar ook zeker voor de 
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mentale gezondheid van onze jongeren. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen meer gaan 
bewegen en het is goed dat hier in het Meerjarenprogramma veel aandacht voor is. Het is 
mooi om dit in mijn werk in het onderwijs terug te zien. Bijvoorbeeld de skills box die bij ons 
in de school staat, waardoor kinderen aan het bewegen komen tijdens de pauzes. Het mooie
werk van B-Slim, de Verlengde Schooldag en ook het succes van de Sport- en Cultuurhopper.
Wat mij betreft is er tussen B-Slim en de Verlengde Schooldag nog wel een verbeterslag 
mogelijk in de samenwerking tussen beide projecten. Het zijn twee mooie projecten die nog 
wat los van elkaar lijken te functioneren. Ik vraag me af of de wethouder dit ook ziet en of 
daar nog meer verbinding tussen mogelijk is?

00:33:55

de heer De Haan (CDA): Voorzitter, doorgaand op het onderwijs refereerde de heer Pechler 
net bijvoorbeeld al even aan de gymzaal in Beijum. Het zijn veel verouderde sporthallen die 
onze gemeente kent. Bijvoorbeeld, in de zomer is het haast niet te doen om goed aan 
bewegingsonderwijs te komen met temperaturen richting de 30 graden. De heer Pechler 
refereerde net ook al even aan de slechte hygiëne. Een uitkomst ligt in het vernieuwen van 
de sporthallen, maar ligt ook, wat ons betreft, in het creëren van faciliteiten in de 
buitenlucht. Waar dit in het voortgezet onderwijs al de norm is zie je dit in het 
basisonderwijs nog niet echt terug. Bijvoorbeeld in Beijum, waar de kinderen graag op een - 
de leerkracht geeft dat ook aan - sportveld willen gymmen maar daar is in Beijum niet echt 
de mogelijkheid toe. Wat mij betreft zou dit, gezien de stijgende temperaturen, geen 
overbodige luxe zijn en goed zijn om mee te nemen wanneer we bouwen aan nieuwe 
wijken, zoals de Suikerzijde, Meerstad en Stadshavens.

00:34:59

Voorzitter: U heeft een vraag van de SP tussendoor.

00:35:02

de heer Koks (SP): Nou legt u een soort bestelling bij het college neer over de investeringen 
die naar uw idee gepleegd moeten gaan worden. We hebben ook de KNVB die met allerlei 
dingen komt. Als u nou een afweging zou moeten maken tussen wat de KNVB wil met het 
overhevelen van de zondag naar de zaterdag, kleedhokjes-normen, enzovoorts en uw 
wensen op het gebied van onderwijs en sport, hoe zou die bal, wat u betreft, rollen?

00:35:31

de heer De Haan (CDA): Het is wel iets anders dan de heer Koks schetst. Het is niet per se de 
KNVB zegt: "Ga allemaal van de zondag naar de zaterdag." Het is meer dat ze het makkelijker
hebben gemaakt om zondagsclubs op zaterdag te laten voetballen en dat je ziet dat veel 
mensen het prettig vinden om op zaterdag te gaan voetballen. Dus dat de KNVB het 
makkelijker heeft gemaakt. Ik zie daar zeker krapte in ontstaan, ook in onze accommodaties. 
Wat ons betreft blijft dat een speerpunt om te zorgen voor meer velden, maar ook om goed 
te kijken naar die weekend-competitie en te kijken of je daar wel iets makkelijker in kan zijn. 
Ik ben het eens met het college dat ze kritisch zijn richting de KNVB van deze beweging.

00:36:15

de heer Koks (SP): Zou u, als ik een aanvullende vraag mag stellen, ook vinden dat als 
mensen clubs vinden dat ze massaal van de zondag naar de zaterdag willen, dat eventueel 
mogelijk gemaakt moet worden en het ten koste van investeringen in het onderwijs en sport
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gepleegd zal worden? Ik zoek de ruimte die u heeft van sportclubs om ongelimiteerd - om 
het even een extreem zeggen - hun wensen gerealiseerd te krijgen.

00:36:44

de heer De Haan (CDA): Mijn wens, die ik net voor het basisonderwijs en Beijum schetste, 
gaat niet per se over het creëren van een voetbalclub in Beijum. Het gaat meer over het 
faciliteren van een veld, waarbij kinderen zich zouden kunnen omkleden waardoor ze in de 
zomer daar makkelijker zouden kunnen sporten en sportactiviteiten zouden kunnen 
ondernemen. Die investering is volgens mij nodig, net als de investering die u noemt in het 
aanleggen van velden. Ik zou ze niet op die manier tegenover elkaar willen zetten.

00:37:10

Voorzitter: U heeft nog een vraag tussendoor van de ChristenUnie, de heer Rebergen.

00:37:16

de heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel voorzitter. U geeft de wens aan om te 
investeren in de buitenruimte. Nu heeft het college aangekondigd om het beter benutten 
voor buitensporten te gaan uitvoeren en daar zijn extra middelen voor beschikbaar. Hoe 
kijkt u daartegenaan ten opzichte van de vraag om extra te investeren?

00:37:36

de heer De Haan (CDA): Beter benutten heeft juist met die veldcapaciteit te maken en daar 
kom ik nog bij. Dit gaat meer over bewegen in de openbare ruimte, het onderwijs en hoe we
dat zouden kunnen doen. Ik kom nu bij de verenigingen, dus ik hoop dat ik daar een beetje 
uw vraag in behandel. Sport is niet alleen gezond, maar het is ook goed voor verbinding - 
mijn collega van de ChristenUnie noemde het al even - en dat vind je bij uitstek bij 
verenigingen. Hierop ontmoeten jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, welke 
cultuur of religie je hebt, elkaar. Verenigingen zijn gelukkig over het algemeen corona goed 
doorgekomen, mede dankzij hulp van het Rijk, maar ook van de gemeente. Met de stijgende 
energieprijzen, tekort aan vrijwilligers en grote krapte qua velden en sportaccommodaties 
zijn er nog grote uitdagingen waar verenigingen mee te maken hebben.

00:38:18

de heer De Haan (CDA): Dat laatste hebben we de afgelopen maanden gezien bij de discussie
rond sportpark Corpus en vorige week bij tennisvereniging Cream Crackers. Een manier om 
te zorgen voor meer velden is via het co-investeringsfonds. De afgelopen jaren heeft dit, 
naast de reguliere sportinvesteringen, extra ruimte opgeleverd en dat is mooi. Wat voor 
mijn fractie soms nog onduidelijk is, is wanneer nou een investering wordt gedaan vanuit het
co-investeringsfonds en wanneer het een reguliere investering is? Anders gezegd, wanneer 
verenigingen zelf een bijdrage moeten leveren en wanneer dit niet het geval is. Misschien 
zou de wethouder daar iets meer duidelijkheid over kunnen geven. Daarnaast noemde ik al 
eerder dat de energieprijzen een groot probleem vormen voor veel verenigingen. Er is een 
gemeentelijk fonds waar verenigingen aanspraak op zouden kunnen maken, waar nu aan 
gewerkt wordt, en landelijk is er ook geld beschikbaar.

00:39:07

de heer De Haan (CDA): In plaats daarvan zouden we kunnen kijken hoe we verenigingen 
nog meer kunnen helpen om hun accommodaties te verduurzamen. Mijn vraag aan de 
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wethouder is: zouden we het co-investeringsfonds hiervoor kunnen inzetten? Zou het 
mogelijk zijn om op deze manier verenigingen te helpen met de aanleg van zonnepanelen of 
andere verduurzamingsmaatregelen? Zeker nu we zien dat er voor 2023 nog geen aanvragen
zijn gedaan voor dit fonds. Het zou namelijk zonde zijn als clubs in de toekomst genoodzaakt 
zijn contributies te moeten verhogen door stijgende energieprijzen. Op deze manier 
investeren we in duurzaamheid en tegelijkertijd in een investering in de toegankelijkheid van
onze verenigingssport. Mijn laatste punt, voorzitter, is wat nu niet op de agenda staat, maar 
waar we het vaker over hebben gehad: het TopsportZorgCentrum. Excuses aan de 
wethouder hierin voor mijn ongeduld. We wachten nu enkele maanden op het voorstel dat 
FC Groningen heeft gedaan om het centrum te kopen en we horen graag wanneer er meer 
duidelijkheid gegeven kan worden.

00:40:02

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk even rond. Mevrouw Goodijk, Student en 
Stad.

00:40:09

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dank je wel, voorzitter. Groningen is wederom 
uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland. Hier mogen we trots op zijn en het blijkt ook 
dat onze openbare ruimte en ons sportbeleid beiden het bewegen stimuleren. Toch valt er 
nog wat te halen, want slecht 58 procent van onze inwoners voldoet daadwerkelijk aan de 
beweegrichtlijn.

00:40:29

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van de SP.

00:40:32

de heer Koks (SP): Waar ik benieuwd naar ben: u zegt dat we de gezondste stad zijn, net 
zoals vorig jaar of twee jaar terug. Aan de andere kant zijn de leeftijdsverschillen tussen 
Groningen-Zuid en Groningen-Noord, Noord-West vijf, zes, zeven jaar. Hoe verklaart u nou 
dat we aan de ene kant de gezondste stad van Nederland zijn en aan de andere kant dat 
leeftijdsverschil hebben. Hebben andere steden dan nog grotere leeftijdsverschillen of hoe 
moet ik dat zien?

00:41:02

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dat weet ik niet. Ik stel voor dat u die vraag stelt aan 
degene die het onderzoek gedaan hebben, want dat ben ik helaas niet. Inderdaad, daarom 
kwam ik tot mijn volgende zin, namelijk: we zijn er nog niet, want nog lang niet iedereen 
voldoet aan de beweegrichtlijn. Zoals u zegt zijn er hele grote verschillen in de doelgroepen 
die wel voldoende bewegen en de doelgroepen die dat niet doen. Dus er is nog genoeg te 
doen. Het is goed om te zien dat het college zich inspant om deze cijfers te verbeteren en de
mensen probeert te bereiken die normaal hoge drempels ervaren om te gaan bewegen. De 
mensen die de heer Koks bedoelt, volgens mij. Zo dragen we hopelijk bij aan een nog 
gezonder Groningen. Sport is niet alleen belangrijk voor onze gezondheid, maar het draagt 
ook bij aan ons mentaal welzijn en het kan een grote sociale factor zijn in het leven van onze 
inwoners. Dit onderstreept des te meer hoe groot het belang is van sporten en bewegen in 
het algemeen.
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00:41:57

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Daar komen een aantal randvoorwaarden bij kijken. Een
van de randvoorwaarden is veiligheid en dan met name sociale veiligheid. Het is goed dat er 
aandacht is voor inclusiviteit binnen de sportverenigingen, maar mijn fractie is benieuwd of 
het college naast de inclusiviteit ook bereid is om te focussen op grensoverschrijdend gedrag
binnen verenigingen. In de sportwereld is dit helaas iets dat veel voorkomt door de vele 
machtsverhoudingen, bijvoorbeeld bij sporter en coach. Student en Stad heeft onderzoek 
gedaan naar de sociale veiligheid binnen studenten-sportverenigingen en dit laat helaas 
soms echt te wensen over. Sommige verenigingen hebben bijvoorbeeld geen 
vertrouwenspersoon door budgettaire redenen. Mijn fractie vraagt zich af of het college 
bekend is met dit probleem en of hier beleid op is of gemaakt kan worden? De tweede 
randvoorwaarde is-

00:42:43

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van het CDA.

00:42:47

de heer De Haan (CDA): Voorzitter, ik was even benieuwd: u noemde geen 
vertrouwenspersoon vanwege budgettaire redenen. Hoe ziet u zo'n vertrouwenspersoon? 
Moet dat een betaalde kracht zijn of kan dat een lid van een vereniging zijn? Hoe ziet u dat 
dan?

00:43:03

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Er zijn inderdaad veel verschillende vormen in. Een 
vereniging draait natuurlijk op vrijwilligers, dus in principe zijn vaak personen, zoals 
vertrouwenspersonen, op vrijwillige basis, maar het kan best dat ze wel een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. Dat is, volgens mij, maximaal € 1.700 per jaar, maar dat is wel
€ 1.700 per jaar en het is maar net de vraag of een vereniging daar geld voor heeft.

00:43:27

Voorzitter: U heeft nog een aanvullende vraag.

00:43:29

de heer De Haan (CDA): Voorzitter, ik denk inderdaad dat er veel verenigingen zijn die geen 
vertrouwenspersoon hebben. In ieder geval moet ik eerlijk zeggen: ik ken veel verenigingen, 
maar ik ken geen vertrouwenspersonen. Is het iets wat Student en Stad graag zou willen 
aanmoedigen dat verenigingen een vertrouwenspersoon nemen en zij daar een plan voor 
wil maken of iets in die trant?

00:43:50

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Zeker weten, want het is iets wat helaas veel voorkomt 
in de sportwereld, zoals ik net ook al zei. We hebben het al bij verschillende sportbranches 
gezien. Het gebeurt niet alleen bij topsport, maar het gebeurt ook bij amateurverenigingen. 
Dit is iets waarvan wij in ieder geval van vinden dat de gemeente daar aandacht voor moet 
hebben. Dat is de eerste randvoorwaarde. De tweede is, wat ons betreft, de capaciteit. De 
huidige capaciteit van onze buitensport-accommodaties staat zwaar onder druk en deze 
druk zal alleen maar toenemen in de toekomst door de groei van onze gemeente. Het is 
goed dat er aandacht is voor sportaccommodaties bij nieuwe ontwikkelgebieden, zoals 
Meerstad, maar we hebben nu al een tekort aan capaciteit voor de ambities van 
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verenigingen op onze huidige sportparken. Naast het toevoegen van nieuwe sportparken zal 
dus echt aandacht moeten gaan naar het uitbreiden van de huidige voorraad. Mijn fractie 
vindt het daarom een goede keuze dat het college gaat inzetten op het beter benutten van 
de buitensport en dat het gemeentebrede capaciteitsonderzoek naar voren wordt gehaald.

00:44:53

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Hopelijk gaat dit versneld leiden tot het toevoegen van 
meer sportieve capaciteit. Volgens mij weten we allemaal ongeveer wat de uitkomst van dat 
onderzoek zal zijn en kunnen we dus de nodige voorbereidingen treffen. Mijn fractie wil 
daarnaast een dringend verzoek doen aan het college om wederom in gesprek te gaan met 
de ACLO en het sportcentrum van de Hanzehogeschool en de RUG. Zij representeren 
namelijk 17.000 sporters uit onze gemeente. Zonder deze grote speler in kaart te brengen 
kunnen we nooit een volledig beeld schetsen van de totale sportcapaciteit. Daarnaast 
hebben de capaciteitsproblemen op het sportcentrum van de onderwijsinstellingen een 
grote invloed op de toestroom van sporters en reguliere sportparken. Dan als laatste, we 
praten veel over-

00:45:35

Voorzitter: U heeft nog een vraag tussendoor van de SP, voordat u naar uw laatste zin gaat.

00:45:43

de heer Koks (SP): Ik zeg niet dat ik daar direct een standpunt over heb, maar ik ben 
benieuwd wat u daarvan vindt: je hebt studenten-sportverenigingen die heel toegankelijk 
zijn voor een select deel van onze gemeentebevolking en daarnaast heb je algemene 
sportvoorzieningen. De gemeente betaalt voor algemene sportvoorzieningen. Vindt u het 
principieel terecht dat de gemeente betaalt voor studenten-sportfaciliteiten of vindt u dat 
het eigenlijk bij het onderwijs hoort, omdat het zo'n select gezelschap is? Daar ben ik 
benieuwd naar.

00:46:16

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dat vind ik een leuke vraag en daarover ga ik graag nog 
een keer uitgebreider met u in gesprek. Ik kan er kort iets van zeggen. Studenten volgen een 
opleiding aan een kennisinstelling, maar dat maakt hun niet minder inwoner van onze 
gemeente. In die zin zou de gemeente zeker mogen investeren in de sportverenigingen waar
die doelgroep aan het sporten is.

00:46:41

de heer Koks (SP): Als u die redenatie volgt, als het even mag, voorzitter?

00:46:44

Voorzitter: U mag, maar wilt u wel via de voorzitter het debat voeren? Dank u.

00:46:48

de heer Koks (SP): Als Student en Stad die redenatie volgt, vindt Student en Stad dan 
eigenlijk ook niet dat studentenverenigingen openbaar toegankelijk moeten zijn en dat 
iedereen lid moet kunnen worden van zo'n studentenvereniging? Vindt u dat dan niet 
logisch doorgeredeneerd?
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00:47:02

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Ik wil even een vraag aan de heer Koks stellen, namelijk:
bent u weleens op een studenten-sportverenigingen geweest?

00:47:07

de heer Koks (SP): Ja, mijn kleindochter hockeyt en die komt met enige regelmaat op de 
hockeyvelden daar bij GHBS.

00:47:17

Voorzitter: Mag ik u nogmaals verzoeken via de voorzitter te debatteren.

00:47:20

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Ja, excuus.

00:47:20

Voorzitter: Dat zijn nu eenmaal de regels zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Dank 
u wel.

00:47:25

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Terecht. Excuus, voorzitter. Dan hoop ik dat de heer 
Koks weet dat een studenten-sportvereniging een totaal andere beleving is dan een 
reguliere sportvereniging en daarom studenten vaak bewust een keuze maken om bij een 
specifieke studenten-sportvereniging te gaan. Dat is vaak een keuze die andere inwoners 
niet maken. Of de Hanze en de RUG reguliere inwoners willen toelaten op hun sportparken, 
ja of nee, daar ga ik niet over, maar daar gaan de Hanze en de RUG over. Als laatste ga ik nu 
door met mijn woordvoering. We praten veel over binnen- en buitensport-accommodaties, 
maar wat we vaak vergeten is de watersport. Groningen kent een enorme roei-populatie en 
de roeisport is een grote bron van topsporters.

00:48:11

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Toch is er te weinig aandacht voor de problemen 
waarmee onze roeiverenigingen kampen. Mijn fractie hoort van alle verenigingen dat de 
druk op het water toeneemt. De beroepsvaart gaat steeds harder varen - hier wordt niet op 
gehandhaafd - en de damwanden die de golven op het water zouden moeten breken, 
versterken deze golven juist. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende onveiligheid
op het water, specifiek voor roeiers. Mijn vraag aan de wethouder is of zij bereid is om 
samen met de provincie onderzoek te doen naar deze gevaren en naar de mogelijkheden om
de veiligheid van onze roeiers te waarborgen? Dank je wel, voorzitter.

00:48:50

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan
de heer Lo-A-Njoe van D66.

00:48:56

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel, voorzitter. Ik combineer een aantal van de zaken die 
vandaag op de agenda zijn in mijn woordvoering, maar ik zal zeker starten met de voortgang 
van het MJP. We zien mooie resultaten en voortgang vanuit een mooi en evenwichtig MJP, 
dat in de vorige periode werd vastgesteld en we zien nu echt dat het zijn vruchten begint af 
te werpen. Er zijn een aantal zaken waar we vlak voor staan, als ik het goed heb begrepen, 
en waar we enorm naar uitkijken. Het MTB-skillspark is al genoemd, maar ook skatebaan 
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Stadspark en het sportpaspoort zijn mooie zaken waar we naar uitkijken. We zien ook een 
aantal zaken die van buiten de sport komen, zou je zeggen, in die zin dat ze vallen onder 
wijk-wethouders, zoals bijvoorbeeld skatepark Mikkelhorst. Wij zien daar heel duidelijk een 
fantastisch voorbeeld hoe je een sport-participatieproces zou moeten inrichten. We zouden 
heel graag zien dat de manier waarop het daar gegaan is gekopieerd wordt naar andere 
wijken. We denken dan ook aan de stadswijken waar, als het gaat over spelen en actief 
bewegen in de openbare ruimte, nog veel winst te boeken is.

00:49:59

de heer Lo-A-Njoe (D66): We weten dat inwoners daar ideeën over hebben, dus maak 
gebruik van de burgerkracht, zou ik zeggen. Wat ons verder opviel is dat er hele mooie 
interventies, zoals beweeg-vriendelijke schoolpleinen, Fit en Vaardig, Nijntje beweegdiploma
en Startvaardig Kiest zijn gekozen in het programma. Het is logisch dat die programma's zijn 
gekozen, want het zijn programma's die verantwoord moesten worden voor de NPO-gelden.
Dat betekent dat je dan moet kiezen voor programma's die enige basis hebben als het gaat 
over een goede beschrijving of zelfs enige aanwijzingen voor effecten. Daarmee hebben we 
hoogwaardige programma's in onze gemeente gehaald, waarvan we kunnen verwachten dat
ze effect hebben. Onze vraag aan het college is: waarom doen we dat vanaf nu, wat ons 
betreft, niet altijd? Als wij sportinterventies hebben om mensen die inactief zijn te activeren,
laten we dan gebruik maken van die ontzettend lange lijst, ondertussen, van 
sportinterventies die al gemonitord en getest zijn.

00:51:00

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dat brengt mij bij wat in de voortgangsrapportage 'lerend 
onderzoeken door continue monitoring en bijsturing' heet. Daar staan wij helemaal achter. 
Het lijkt ons heel goed, want ook dat sluit aan bij niet zomaar wat doen, maar bij dingen 
doen die echt werken. Uit de voortgangsrapportage wordt ons alleen niet helemaal duidelijk
voor welke actielijnen continue monitoring en bijsturing worden toegepast en waar 
daadwerkelijk al wordt bijgestuurd. Hulde aan het college, wat ons betreft, over de komst 
van de urban sportagenda en het RTC Urban Sports. We hebben ons daar lang voor ingezet 
en we zijn heel blij dat het nu wordt gekoppeld aan de Bewegende Stad. We kijken daar erg 
naar uit, dus echt super. Tenslotte ook hele positieve geluiden van onze kant als het gaat om 
de voortgang van de beweegcoach inclusief sporten en het sportpark-management. Voor 
wat betreft het sportpark-management - misschien nog wel meer dan op Corpus den Hoorn, 
waar nog wat uitdagingen liggen - zouden we dat graag ook op andere sportparken zien en 
dan nadrukkelijk het open sportpark-management, dus geen hekken meer om de 
sportparken waar dat kan en zorgen dat die vrij toegankelijk zijn.

00:52:03

de heer Lo-A-Njoe (D66): We zien een fantastisch voorbeeld in Veendam als het gaat om zo'n
sportpark. We zijn benieuwd - misschien dat de wethouder daar wat over kan zeggen - of wij
ook het perspectief op een ASM-skillspark zouden kunnen krijgen? In Veendam kunnen ze 
het en dan moet het in Groningen toch ook kunnen. Wij vinden dat we voldoende aandacht 
voor onze verenigingen moeten hebben, want daar maken we ons toch wat zorgen over. 
Specifiek over de Cream Crackers als het gaat om hun accommodatie. We vragen ons af, de 
problematiek is bekend, hoe het college zich gaat inzetten voor het dreigende gevaar voor 
bijna 1.200 actieve tennissers. En uiteraard de vereniging op Corpus den Hoorn. We houden 
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daar - het CDA gaf het ook al aan - echt grote zorgen over gezien de torenhoge ambities van 
de FC op zowel het TopSportZorgCentrum als wel de claim op ongeveer alle voetbalvelden 
die daar liggen. Wij vinden echt dat het voor de voetbalverenigingen, maar wellicht ook voor
de anderen daar, bijna bedreigend is. We zouden graag willen dat er vrij vlot helderheid 
komt over hoe daar nu verder te gaan, want het duurt allemaal best lang.

00:53:16

de heer Lo-A-Njoe (D66): Bovendien, na twee jaar corona en torenhoge energierekeningen is
de financiële positie van verenigingen erg lastig en het verklaart wellicht waarom het lastig is
om te co-investeren. Tenslotte als het gaat om kleedkamer-normen en in bredere zin de 
manier waarop onze velden gebruikt worden. Ook daar is al wat over gezegd. De scheve 
verdeling tussen zaterdag-zondag valt niet los te zien van de rol van de KNVB. We vragen 
ons, met betrekking tot de KNVB, af of hoe het college de samenwerking met de KNVB 
ervaart, in welke mate zij de KNVB de zaterdag-zondag balansspiegel durft voor te houden 
en zich in staat ziet om daar wat aan te doen? Wij vinden niet dat we voor die scheve 
verhouding extra velden voor op de zaterdagen zouden moeten realiseren.

00:54:07

de heer Lo-A-Njoe (D66): We wachten op het rapport, maar we zien wel dat er een 
capaciteitsprobleem is. Eerder hebben we dat opgelost met een blaashal in Hoogkerk. Wij 
zouden heel graag wellicht een blaashal-optie voor de hockeyers zien, zodat die niet hun 
thuiswedstrijden in Leek hoeven te spelen. Dit is de grootste club van het noorden, de 
grootste vereniging en die moeten we toch gewoon goede indoor-faciliteiten kunnen 
bieden. Tenslotte - dit is in een andere commissie of sessie al besproken - kijken we erg uit 
naar de eerste voorstellen voor sportpark Meerstad. We zijn heel benieuwd hoe dat eruit 
gaat zien. Ik denk dat ik het er voor nu even bij laat. Ik heb nog stille hoop dat we de klok van
20:00 uur halen, want dan willen deze sportwoordvoerders vast nog iets anders doen. Dank 
u wel.

00:54:54

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan de heer Sijbolts van de 
Stadspartij 100% voor Groningen.

00:55:00

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik zal proberen de 
heer Lo-A-Njoe niet teleur te stellen. Laat ik traditioneel beginnen mij aan te sluiten bij de 
woordvoering van het CDA. Dat was een goede traditie die we al een paar jaar hadden, dus 
laat ik die in deze nieuwe periode voortzetten wanneer we het over sport hebben. Maar, 
voorzitter, daarmee ben ik er nog niet. De positiviteit van D66 over het MJP, daar sluit ik mij 
dan ook maar bij aan. Overigens lang geleden dat ik mij op sportgebied met D66 heb kunnen
aansluiten, dus ik hoop dat wij dat de komende tijd vaker kunnen doen. Voorzitter, alle 
gekheid op een stokje, gelijke kansen op scholing en werk, maar ook op gezondheid staat bij 
ons voorop. Dat kunnen we onder andere bereiken via sport. Met name de jeugd moet niet 
door financiële drempels belemmerd worden om aan sport en ontspanning deel te nemen. 
Inclusiviteit staat daarbij voorop. Dat draagt, wat ons betreft, bij aan de leefbaarheid, 
gezondheid en preventie en daarmee kunnen we beweegarmoede voorkomen. Dat was mijn
algemene beschouwing en dan ga ik nog even snel in op een paar kleine puntjes.
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00:56:05

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): We zien een toenemende mate van 
overschrijdingen van de aanleg van kunstgrasvelden, even los wat je van de infill vindt en 
van het feit van een kunstgrasveld. Het is overigens niet iets wat wij het college kunnen 
verwijten, maar dat is hoe de kostenstijgingen dat op dit moment veroorzaken. We zijn 
benieuwd of het college het nodig acht om extra budget voor de investering van 
kunstgrasvelden nu al te gaan investeren, zodat we in de toekomst in elk geval voldoende 
budget hebben om die noodzakelijke investeringen te doen? Wij zien wel dat het vervangen 
van natuurgrasvelden door kunstgrasvelden voor veel voetbalclubs waarschijnlijk een 
oplossing zou kunnen zijn. Zeker na een strenge winter waarbij de velden vaak veel te lijden 
hebben, vooral de hoofdvelden die intensief gebruikt worden. Wij zouden ons voor kunnen 
stellen dat juist steeds meer clubs graag kunstgrasvelden willen in plaats van 
natuurgrasvelden, los van wat de KNVB er landelijk van vindt. Zou dat niet duurzamer en 
goedkoper kunnen zijn op de langere termijn?

00:57:13

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dan een vraag die ik eigenlijk ambtelijk 
had moeten navragen, maar nu gewoon even in de groep gooi. De wethouder heeft daar 
vast een gevoel bij. Hij is overigens niet technisch, voorzitter, dus wat dat betreft. Op 28 april
2021 diende 100% Groningen een motie in: Kom in Beweging. Die motie is bij ons, maar ook 
in alle zoekopdrachten op het RIS uit beeld verdwenen, dus ik ben benieuwd of de 
wethouder daar iets meer over kan vertellen. Dan ga ik terug naar een oude discussie die 
gaat over het co-investeringsfonds. Die is op 27 oktober 2016 in het leven geroepen met een
heel goed doel: sportclubs helpen om te kunnen investeren in extra wensen die zij hebben. 
Ze investeren zelf een deel en de gemeente co-financiert. Door de coronacrisis, maar zeker 
ook door de energiecrisis waar we nu inzitten, staan de financiën bij voetbalclubs onder 
druk.

00:58:15

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Het was in het verleden zo dat de 
gemeente vaak onvoorziene kosten of dingen waar geen rekening mee was gehouden-- Ik 
kan me de discussie nog herinneren over de lichtmasten. Die waren niet in de 
Meerjarenprogramma's opgenomen voor de vervanging en daarvan is toen geld gebruikt uit 
het co-financieringsfonds. Met name onze fractie, maar ook die van het CDA en de VVD, 
vonden daar in december 2020 iets van. Ik zou het college willen vragen of zij, zeker met de 
crisissen die ik net genoemd heb, terughoudend wil zijn wat het co-financieringsfonds 
betreft en het doen van investeringen waarvan je zou kunnen zeggen: gemeente, daar had je
zelf gewoon geld voor moeten reserveren de afgelopen jaren. Ik hoop dat de wethouder 
daarop iets kan toezeggen.

00:59:07

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Volgens mij was het de Partij voor de 
Dieren die het erover had dat bewegen en sport aan de tekentafel moet, ook bij de 
basisvorm bij ruimtelijke planvorming. U weet het niet meer. Het was meneer Rebergen van 
de ChristenUnie. Daar sta ik volledig achter. Sporthal De Wijert: die discussie hebben we 
destijds vaak gevoerd en dat ga ik niet overnieuw doen. Het enkel en alleen verschuilen 
achter het capaciteitsonderzoek legt, wat ons betreft, een beperking op het verder kijken 
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naar de ambities die wij als gemeente hebben. Dat willen wij, als Stadspartij, zelf ook. Het 
moet toch voor iedereen mogelijk zijn om dicht in de buurt te kunnen sporten, bewegen, 
ontspannen en ontmoeten? Voor een gezonde stad is het, wat ons betreft, belangrijk en 
noodzakelijk om in alle wijken sport- en beweegvoorzieningen te hebben. Een evenwichtige 
spreiding van goed toegankelijke sportaccommodaties over wijken is daar noodzakelijk bij. Ik
zie aan de voorzitter-

01:00:09

Voorzitter: Mag ik u wijzen op uw tijd?

01:00:11

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ja, dan had ik nog één vraag.

01:00:17

Voorzitter: U krijgt een tussendoor vraag van de SP.

01:00:20

de heer Koks (SP): Nou hoor ik u nog niets zeggen over dat plan van die stichting. Hoe heet 
die? Heel goed. U doet wat algemene dingen, maar u zegt niet: "Die moeten een sporthal."

01:00:33

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ik had gehoopt dat na al die jaren de 
heer Koks wel zou weten dat wij dat vinden. Dan doe ik nu alsnog die uitspraak: dat vinden 
wij. Bovendien zien wij ook dat de stichting Bewegen is Goud verder kijkt dan alleen naar de 
sporthal die er destijds stond. Zij kijken naar de Nic VCD. Ze zijn in gesprek met 
onderwijspartners en, heb ik begrepen, met gezondheidsinstellingen, waarbij het niet alleen 
gaat om een sporthal voor topsport, maar juist om een wat bredere verbinding met 
behoorlijk wat basisvoorzieningen op het gebied van gezondheid in die wijk neer te leggen. 
Ik ben het met de heer Koks eens dat de noordelijke wijken aandacht verdienen, maar 
volgens mij De Wijert-zuid op dit punt ook. Er komt ook nog bij dat bijvoorbeeld de 
basketbalvereniging in Haren een capaciteitsprobleem heeft, dus dat zouden we dan kunnen
oplossen. Daarmee voorkomen we dat kleine kinderen op de fiets naar sporthal Europapark 
moeten gaan of straks zelfs naar sportpark Kardinge, want een kind van acht zet je 's avonds 
laat niet op de bus naar Kardinge om daar te gaan sporten.

01:01:38

de heer Koks (SP): Ik mag zeker geen aanvullende vraag meer stellen?

01:01:40

Voorzitter: Nee, u mag geen aanvullende vraag meer stellen, want wij komen, ondanks dat u 
denkt dat u zwemt - om even in sporttermen te blijven - in de tijd, is dat echt niet zo. Dus 
wilt u afronden?

01:01:52

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ja, voorzitter, dat wil ik. Er zijn wat 
zorgen geuit over FC Groningen, Corpus den Hoorn door het CDA en daar sluit ik me graag 
bij aan. Dank u wel.

01:02:00

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. GroenLinks, ik geef u het woord. De heer Swart.
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01:02:05

de heer Swart (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. We zijn bijna aan het einde gekomen van
het WK in Qatar. Een WK overschaduwt met toestanden over arbeiders, de one-love 
armband en het welbekende speldje. Waar het Nederlands elftal teleurgesteld huiswaarts is 
gegaan, is er ook een sportieve verrassing van het WK, namelijk het Marokkaanse elftal dat 
zo meteen speelt tegen Frankrijk. Voor hen is het WK nu al een succes. Als ik dan reflecteer 
naar het Meerjarenprogramma Bewegen en Sport, voelt dat ook voor mij als een succes. We
zijn een gemeente die zich inzet voor een sportief- en inclusief klimaat dat integraal 
problemen aanpakt. Wanneer ik afgelopen dagen de stukken heb gelezen, in het bijzonder 
de voortgang van het Meerjarenprogramma, lees ik veel mooie dingen die er gebeuren in de
gemeente Groningen. Ze streeft naar gelijke kansen voor iedereen om te bewegen of te 
sporten.

01:02:58

de heer Swart (GroenLinks): Ik noem graag vier positieve ontwikkelingen. We hebben hier in 
de gemeente de pilot Volwassenensport en Cultuurfonds. Je ziet hoe belangrijk dit is, want 
er hebben dit jaar 790 volwassenen gebruik van gemaakt. Mooi dat dit wordt verlengd. 
Daarnaast vinden we het goed dat een beweegcoach structureel in de begroting wordt 
opgenomen, zodat ook mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen om te 
gaan sporten en te bewegen. Bij het Sportgala heb ik gezien hoe belangrijk het kan zijn bij de
aangepaste sport bij Melanie Helweg, die toen de prijs heeft gewonnen. Als laatste zijn we 
blij met de pilot Positief Veilig Sportklimaat. Wij zijn erg benieuwd wat voor inzichten dit bij 
de clubs in de gemeente gaat geven, want iedereen moet zich welkom en veilig voelen om te
bewegen en te sporten. Tot slot urban sports, zelf georganiseerde sporters die eindelijk de 
gemeente weten te vinden en waar de gemeente nu ook beleid voor maakt. Het is en blijft 
een lastige groep om te bereiken, omdat ze niet verenigd zijn en dus geen aanspreekpunt 
hebben.

01:03:58

de heer Swart (GroenLinks): Daarom is het zo belangrijk dat juist zij op een laagdrempelige 
manier in contact kunnen komen met de gemeente. We zien al een mooie vooruitgang, 
maar het blijft voor ons een punt van aandacht. Als je deze vier voorbeelden hoort, dan 
besef je toch weer in wat voor mooie gemeente wij wonen met zijn allen. Tot zover de 
voortgang van het Meerjarenprogramma. Aangezien er veel onderwerpen waren, wil ik er 
kort nog even twee uitlichten. Het vervangen van de kunstgrasvelden en de 
klanttevredenheid. Het is goed dat de gemeente niet alleen kijkt naar de levensjaren van een
kunstgrasveld, maar ook naar de intensiteit in het gebruik ervan. Nu lijkt het ons goed om de
drie velden tegelijk te vervangen en daarmee hopelijk voor eens en altijd af te zijn van die 
SBR-korrels. Het lijkt ons daarom erg belangrijk om goed in gesprek te blijven met de KNVB 
over de no-infill kunstgrasvelden. Wij zijn natuurlijk blij met de pilots die wij al hebben als 
gemeente, maar er kunnen er altijd meer bij. De no-infill kunstgrasvelden zijn het beste 
alternatief voor de grasvelden, dus uiteindelijk voor sporter en natuur.

01:05:02

de heer Swart (GroenLinks): Als jullie dan toch aan tafel zitten met de KNVB of andere 
bonden, laat ze dan ook constructief meedenken over de capaciteiten van de velden en 
kleedkamers van onze mooie clubs in de gemeente. Mijn laatste punt gaat over de 
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klanttevredenheid. Hier heeft de ambtenaar het vorige week ook al over gehad, namelijk dat
de uitkomsten positief zijn, maar dat de respons van het onderzoek wel erg gelimiteerd was. 
Gelukkig ziet de gemeente dit ook en gaan jullie kijken hoe we meer respons kunnen krijgen 
voor het klanttevredenheidsonderzoek, zodat we een reëler beeld kunnen krijgen van de 
klanttevredenheid. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar. Kijkend naar 2023 hoop ik dat de 
gemeente doorgaat om de doelen te verwezenlijken en blijft uitgaan van het vertrouwen. 
Bedankt, voorzitter. Dit was mijn woordvoering.

01:05:42

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Wie kan ik nog het woord geven? De Partij van de Arbeid, 
mevrouw Huitema.

01:05:52

mevrouw Huitema (PvdA): Dank je wel, voorzitter. Wij van de Partij van de Arbeid vinden het
belangrijk dat iedereen kan sporten, voor alle jongeren en volwassenen. Ik heb jullie er 
allemaal over gehoord, maar ik ga nog even wat vertellen. We hebben gelezen dat het 
sportfonds voor volwassenen het meest aangevraagd is door mensen die wonen in de 
noordelijke wijken van Groningen. Wat een doorbraak is dat. Vaak wordt genoemd in deze 
raad hoe de gezonde levensjaren afnemen zodra je noordelijker in de stad woont. Wat is het
dan geweldig dat in deze wijken dit Volwassenenfonds het meest is aangevraagd. Een deel 
van deze aanvraag in het noorden wordt besteed door vrouwenzwemmen in De Parrel. Sinds
enige tijd ben ik iedere zondag aanwezig in De Parrel. Ik help met de administratie en hou 
toezicht op de vrouwen zonder diploma in het water. Het is niet alleen toezichthouder, ik zie
veel meer dan dat.

01:06:40

mevrouw Huitema (PvdA): Ik zie vrouwen die nieuwe uitdagingen aangaan. Ik zie vrouwen 
die hun angsten overwinnen, hoe ze bewegend socializen en hoe vrouwen participeren in 
onze gemeente. Daarom is sport zo belangrijk. Dit is maar één voorbeeld van een sport, 
maar wat ben ik blij dat de gemeente Groningen vrouwen empowered door middel van het 
sportfonds voor volwassenen. Daar heb ik dan meteen een punt over. Het 
Volwassenenfonds was een op is op constructie in 2022. De PvdA wil voorkomen dat straks 
mensen, die graag door middel van het Volwassenenfonds gaan sporten, het niet meer 
kunnen vanwege dat het budget op is. Wij van de Partij van de Arbeid zouden graag een 
toezegging willen dat we ruim op tijd worden geïnformeerd als het op dreigt te raken. Dit 
was het voor mij. Ik had wel andere punten, maar die hebben jullie allemaal gesteld.

01:07:28

Voorzitter: U heeft nog wel een vraag van de SP, de heer Koks.

01:07:31

de heer Koks (SP): Over dat fonds, dat wist ik niet dat het op is op is. Is het in 2022 op 
geweest? Zijn er in 2022 aanvragen niet gehonoreerd?

01:07:40

mevrouw Huitema (PvdA): Dat stond er niet, maar ik zie dat er veel aanvragen zijn geweest. 
Stel dat populairder wordt en er komen nog meer vrouwen zwemmen op zondag, dan wil ik 
wel dat we dat kunnen waarborgen.
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01:07:50

Voorzitter: Is daarmee uw vraag beantwoord? Bedankt voor uw bijdrage. Dan ga ik naar de 
laatste bijdrage van de Partij voor het Noorden, mevrouw Bernabela.

01:08:02

mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Bedankt, voorzitter. Er is al veel gezegd, maar 
ik ga nog wat toevoegen. Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk en het programma 
ziet er goed uit, zeker voor kinderen en volwassenen. Het is gezond en voorkomt problemen 
op latere leeftijd. Natuurlijk moeten blessures worden voorkomen. Daarom is het 
onderhoud van velden van belang. Het inzetten op een veilig, inclusief en positief klimaat 
zorgt ervoor dat sporten voor iedereen een plezierige ervaring is en dat je dat ook volhoudt. 
Tijdens de lockdown is het plezier van samen sporten voor velen uitgesteld en niet 
doorgaan. Dit heeft de gezondheid geen goed gedaan. Zijn de sportclubs en sportscholen nu 
weer gevuld? Wat gaat het college doen voor de verenigingen die het nu weer zwaar 
hebben met de energiecrisis en hierdoor genoodzaakt zijn om hun contributies te verhogen?

01:08:58

mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Talentenontwikkeling is daarbij ook van 
betekenis. Zien sporten doet vaak sporten. De 4 Mijl is een van de evenementen die daaraan
bijdraagt. Veel grote steden, zoals Rotterdam, Amsterdam en Leiden, hebben een marathon,
maar Groningen heeft nog geen marathon. De lange afstand is alleen weggelegd voor de 
echte toppers, maar aan een kortere afstand kunnen meer mensen meedoen en is voor 
velen een motivatie om door te blijven gaan met trainen. Hoe denkt het college erover om 
een marathon in Groningen te houden? Onder het bekijken van sport valt ook een fijne 
sporthal, zoals de indieners van Bewegen is Goud willen in De Wijert. Hoe denkt het college 
hierover? De bewoners in de dorpen moeten nu vaak ver reizen om de sport van hun keuze 
te beoefenen. Gaat het college zorgen voor betere sportvoorzieningen in de dorpen? Wat 
betreft het veilig sporten sluit ik me aan bij Student en Stad, want ik denk dat het zou helpen
om vertrouwenspersonen te hebben. Dat was het.

01:09:59

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn, maar volgens
mij niet. Iedere fractie heeft vragen gesteld en haar standpunten naar voren gebracht. Dan 
geef ik het woord heel graag aan wethouder Jongman.

01:10:17

mevrouw Jongman (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Er is door u veel gezegd, maar er 
stonden ook veel stukken op de agenda. In die zin: dank voor ieders inbreng. Wat in het 
sportieve kapitaal verwoord staat, onze Meerjarenvisie - dat we het belangrijk vinden dat 
iedere Groninger gelijke kansen verdient om de kracht van sport en bewegen te kunnen 
voelen en ervaren en daar actief in zijn - dat is waar al deze stukken onderdeel van zijn. 
Gezien de hoeveelheid vragen ga ik per partij alles langs. Dan komen er misschien een paar 
dingen gecombineerd die door een aantal van u gezegd zijn. Ik begin bij de Partij voor de 
Dieren, de heer Pechler, die aangeeft dat het Meerjarenprogramma-beleid vooral is om 
bewoners te motiveren. Daar willen we met al die lijnen de komende periode heel hard aan 
blijven werken. U begon meteen over kunstgras en een aantal anderen hebben daar ook een
en ander over gezegd. Wat geloof ik de heer Sijbolts aangaf, is dat kunstgras ook belangrijk is
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om capaciteit toe te voegen en om velden heel effectief te gebruiken. Uit ervaring weten we 
dat het werkt.

01:11:30

mevrouw Jongman (wethouder): Iedereen die opmerkingen heeft gemaakt over wat we heel 
graag willen voor de toekomst: ik heb daar drie jaar geleden, toen ik net wethouder was, 
ook al uitgesproken dat ik heel graag wil dat we toegaan naar die non-infill. Er blijkt achter 
de schermen een hele ingewikkelde wereld te zijn van keuren en veel soorten non-infill. Ik 
heb daar drie jaar geleden heel boos de KNVB publiekelijk op aangesproken. Ik kreeg een 
telefoontje hoe ik dat wel niet kon zeggen in Groningen. Dat stel ik u nu even in alle 
openheid. Toen ik de wereld erachter van testen-- Men wil voor de wedstrijden een goed 
veld hebben, anders kun je daar geen wedstrijden op spelen. Ik heb daar op dat moment alle
begrip voor getoond, maar ondertussen is de wereld drie, bijna vier jaar, verder. Het is fijn 
om vanuit uw raad te horen dat het belangrijk is niet te blijven hangen in die fase van drie 
jaar geleden, maar dat we graag op weg willen naar de wereld van non-infill. Dat is een 
ingewikkelde. Ambtelijk is men er zeker mee bezig om daarnaartoe te bewegen met de 
KNVB, maar ik zal nu eerlijk zeggen dat het nog niet zo heel hard loopt. Ik zie uw opmerking 
dan maar als een aanbeveling naar de KNVB om daar vooral met volle vaart op door te gaan.

01:12:53

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van de ChristenUnie.

01:12:57

de heer Rebergen (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Zelf speel ik het liefst helemaal niet 
op kunstgras, maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Voor die discussie met de KNVB vraag 
ik me af of het de wethouder misschien zou helpen als we als raad daar een uitspraak over 
doen, dat we echt die kant met elkaar op willen? Dus dat we nu niet een tussentijdse 
oplossing willen van toch kunstgras, wat over een paar jaar misschien niet meer mag, maar 
dat we zeggen dat we nu al naar die non-infill velden toe willen.

01:13:28

mevrouw Jongman (wethouder): Ja, dat zou een goede oproep zijn en ook helpen in de 
discussie. Ik vind het zonde om, bij wijze van, nu iets aan te moeten leggen wat over een 
aantal jaren een andere wereld is. Ik heb u uitgelegd dat het achter de schermen een 
ingewikkelde wereld is. Persoonlijk wil ik er heel hard voor gaan om, zo spoedig als mogelijk, 
naar die non-infill toe te bewegen. Los daarvan even landelijk een aanvulling, er zijn nog 
gemeenten die SBR aanleggen, wat wij op dit moment allemaal vervangen, dus wij zijn, als je
kijkt naar de milieuvriendelijkheid, echt goed bezig met die TPE, maar het is nog steeds een 
infill die zich verspreid in de omgeving. Daarom willen we heel graag naar die non-infill toe.

01:14:10

Voorzitter: U heeft een vraag van het CDA.

01:14:12

de heer De Haan (CDA): Ik was benieuwd of u landelijk contact heeft met bijvoorbeeld de 
minister of de Kamerleden? Hoe speelt deze discussie landelijk en zouden we daarin nog iets
kunnen betekenen?
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01:14:28

mevrouw Jongman (wethouder): We zijn er op dit moment mee bezig om met een aantal 
andere grote steden ambtelijk overleg te voeren om daar landelijk een uitspraak over te 
doen. In die zin zijn we er heel hard mee bezig. We hebben het zelf met elkaar ook gezien en
ook in ons landelijke verband van de VNG zijn we daarmee bezig. Op allerlei manieren 
proberen we daar veel aandacht aan te geven, maar we hebben daar wel een goede lijn voor
te kiezen.

01:14:57

Voorzitter: U heeft nog een aanvullende vraag van de SP.

01:15:00

de heer Koks (SP): Daarop voortbordurend: ik hoor in deze discussie nou op drie punten dat 
we iets met de KNVB hebben. Over de zondag-zaterdag-toestand, over de 
kleedkamernormen en over de kunstgrasvelden. Zit er ook een positie-discussie tussen de 
VNG en de KNVB over wat de KNVB wel niet denkt te kunnen vertellen over wat de 
gemeenten moeten doen? Zit daar iets stevigs in?

01:15:29

mevrouw Jongman (wethouder): Ik ben altijd heel stevig, waar dan ook. In die zin vergt het 
op allerlei manieren het goede gesprek en het goede contact. We zijn ook met de VSG-- Dat 
is los van de VNG een soort VNG, maar dan speciaal voor sport. Ook daar vinden veel 
gesprekken plaats over ditzelfde thema. We zijn op een aantal manieren rondom het 
kunstgras non-infill met de andere grote steden bezig, maar die andere grote steden kennen
dezelfde problematiek als wij, waar soms de capaciteit nog voller is dan onze capaciteit. Zij 
zijn idem, zoals de bonden dat nu verwoorden om alles maar lekker op zaterdag te doen, 
daar evengoed niet voor. Ook daarin zoeken we het gezamenlijk contact en een gezamenlijk 
optreden richting de KNVB om aan te geven dat wij als gemeente niet overal alle capaciteit 
kunnen aanleggen zoals de KNVB het wil. We willen graag dat de KNVB een ander beleid 
gaat voeren voor de toekomst van onze capaciteit om het a: te verruimen, want 
bijvoorbeeld de hockey speelt langer door, dus om die gelegenheid te bieden en de 
wedstrijden beter in te plannen. En b: ook capaciteit op zondag toe te voegen, zodat je de 
capaciteit als gemeente niet alles hoeft aan te leggen, want dat houdt heel erg-- Je kunt niet 
voor één dag alle capaciteit aanleggen, dus daarin trekken we gezamenlijk op.

01:16:55

de heer Koks (SP): Als ik nog even mag? Geldt dat ook voor de hockeybond en andere 
landelijke bonden, dat die zich op een dergelijk arrogante wijze opstellen?

01:17:05

Voorzitter: Ik herinner mij dat ikzelf in uw plek in de raad zat en dat, volgens mij, Hans-Paul 
Klijnsma van GroenLinks - wie kent hem nog? - ook mopperde op bonden en wat die 
allemaal voorschrijven. Elke bond heeft zijn eigen regels en daar vindt men best wat van. Wij
proberen altijd de samenwerking met de bonden te vinden, maar op een gegeven moment 
hebben wel een grens bereikt in wat wij aan capaciteit kunnen aanleggen. Ik snap dat 
bepaalde bonden ambities hebben. De Korfbalbond heeft dat ook of noem een willekeurige 
bond, maar op een gegeven moment houdt het op wat wij daar, als gemeente, aan 
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capaciteit kunnen aanbieden als het op deze wijze zo heel erg ten nadele van onze inzet gaat
lopen. Dan gaan we het landelijke gesprek daarover voeren.

01:17:48

Voorzitter: U heeft aanvullend nog een vraag van D66.

01:17:50

de heer Lo-A-Njoe (D66): Aansluitend op de vraag van de SP: is de wethouder het met mij 
eens dat de KNVB toch echt afwijkend gedrag hierin vertoont als het gaat om, bijvoorbeeld, 
de vergelijking met de Hockeybond, waarin die scheve verdeling tussen de zaterdag- en 
zondagcompetitie helemaal niet aan de orde is? Dat geldt eigenlijk voor bijna alle bonden, 
behalve de KNVB. Klopt dat?

01:18:11

mevrouw Jongman (wethouder): Ik zie een Hockeybond die heel erg, bijvoorbeeld rondom 
het thema vakanties, meebeweegt met de samenleving. Ik zie ook een Hockeybond die 
meebeweegt met het inleven in de capaciteit en haar uiterste best doet om daar goed te 
faciliteren. Ik zie daar een goed voorbeeld. Om nou meteen een rode kaart richting de KNVB 
te trekken vind ik wat ver gaan, maar ze zijn wel op weg naar geel bij mij. In die zin denk ik 
dat daar een wereld te winnen is. Natuurlijk allemaal met de goede sportieve ambities en 
intenties, maar het begint nu wel een aantal-- We hebben het gesprek gehad en dat kan ik 
herhalen, maar daar gaan we zeker het gesprek over voeren. Zal ik doorgaan met mijn 
betoog of beantwoording? De onderzoeken: we willen altijd graag dat 100 procent meedoet.
We doen er alles aan in een nieuwsbrief, De Sportkoepel, enzovoort, om ervoor te zorgen 
dat iedereen die antwoorden geeft. We doen er alles aan en we blijven daarop inzetten, 
want wij willen graag horen van onze gebruikers wat ze ervan vinden.

01:19:18

mevrouw Jongman (wethouder): De schoonmaak is verdubbeld. We doen er alles aan en ik 
hoop dat het steeds een beetje beter wordt, want het is een thema wat al lang speelt binnen
uw raad. Rondom De Parrel vindt een herinrichting plaats in combinatie met de 
wijkvernieuwing, dus volgens mij wordt u daar op uw wenken bediend. Dan het algemene 
vraagstuk, wat een aantal van u heeft benoemd, rondom verouderde sporthallen of 
gymzalen. Er zijn drie antwoorden op te geven, namelijk het eerste: we hebben het IABB. 
Dat hebben we eerder met uw raad besproken en we komen er volgend jaar op terug om de
opgave van onderwijs met de gymzalen op een goede manier te combineren. Er zijn een 
aantal mooie voorbeelden van die er al staan. In de Korrewegwijk - ik ben altijd de naam 
kwijt - naast de school bij het park is een hele mooie gymzaal waar iedereen heel blij van 
wordt. De Wiardt is er een van en in Haren wordt ook een mooie gymzaal gebouwd. In ieder 
geval hebben we die opgave goed gecombineerd.

01:20:18

mevrouw Jongman (wethouder): Het tweede is het Meerjaren Onderhoudsprogramma, 
waarin we kijken: hoe staat het met het onderhoud van alle gebouwen die we hebben? Als 
derde loopt er een verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed. Hoe kunnen we alle 
gebouwen die we hebben verduurzamen? Als je alles zou optellen zou je schrikken van de 
lijst. Als u het optelt zijn er veel hallen, zalen en bezit. Dat is niet allemaal van vandaag of 
morgen, maar het komt de komende periode in beeld. De ChristenUnie had het over de 
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verbinding van alle thema's die er spelen: welzijn, sporten en bewegen voor onze inwoners, 
maar ook de ontmoeting. Het CDA benoemde dat ook als belangrijk punt. Dat is heel graag 
wat we zien rondom sport. Waar je ook staat op een vereniging of in een hal, daar vindt de 
ontmoeting plaats, hebben mensen plezier met elkaar of vragen na afloop van de wedstrijd: 
"Hoe gaat het eigenlijk met je?" Dat is wat we heel graag willen blijven bevorderen.

01:21:12

mevrouw Jongman (wethouder): Het Gelijk Speelveld: dank voor de complimenten die u 
daarvoor heeft uitgesproken. Daar is ambtelijk inderdaad ontzettend hard aan gewerkt. Ten 
Boer is zo goed als rond en we werken heel hard aan Haren om dat op dezelfde manier 
gestalte te geven. Wat de SP aangeeft: nog niet iedereen doet mee. Dat is wel waar we naar 
streven en waar we met veel programma's aan proberen te werken. Dat kent in elke wijk 
een wat andere dimensie of een andere manier van samenwerken. Er zijn bijvoorbeeld 
sportwijken waarin we dat doen of sportpark-management. Ik geloof dat D66 het benoemde
dat Veendam daar een heel mooi voorbeeld in is. Dat is overigens een samenwerking tussen 
een aantal scholen en de gemeente en het is een miljoenenproject geworden. Dat is echt 
groots en meeslepend, wou ik haast zeggen, maar echt een heel groot project, omdat al die 
koppelkansen - zoals dat tegenwoordig heet - aan elkaar verbonden zijn. Ik kom zo terug op 
uw urban sportpunt, maar ik ga eerst weer even terug naar de SP.

01:22:18

mevrouw Jongman (wethouder): Wat de SP terecht benoemt is dat welzijn en bewegen heel 
belangrijk is voor de toekomst. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Dat is waar we het 
komende jaar-- Van alle nieuwe regelingen die vanuit het Rijk komen rondom het gezond 
leven-akkoord, dat heet GALA, krijgen we een aantal mogelijkheden om financiering te doen 
vanuit de gemeente. Daar gaan we kijken hoe we welzijn, bewegen en gezondheid 
gezamenlijk ten positieve op elkaar in kunnen laten werken. Capaciteitsonderzoek, hebben 
we een aantal van u aangegeven, is een belangrijk punt voor de toekomst. Dat geldt zowel 
algemeen als we kijken naar de groei van de stad. Student en Stad noemde daarover dat de 
gemeente groeit. Dat klopt. Richting Student en Stad: de oproep die uw partij eerder gedaan
heeft nemen wij zeker mee in het capaciteitsonderzoek, want dat hebben we u beloofd. 
Daarbij gaan we de komende periode goed kijken wat we gaan doen.

01:23:24

mevrouw Jongman (wethouder): Bewegen is Goud vanuit De Wijert is door u aangegeven. 
We hebben ambtelijk richting de initiatiefnemers een aantal keren met hen om tafel 
gezeten. De focus, zoals in het vorige capaciteitsonderzoek is verwoord, is op uitbreiding in 
oost en west van de stad. Zeker is het ook zo dat we aan de hand van het 
capaciteitsonderzoek nog naar dit initiatief zullen kijken. Op dit moment is de kans niet heel 
groot dat de capaciteit binnen De Wijert vergroot moet worden. Los van het feit dat er wel 
een aantal programma's lopen, er een Wiardt is, een schoolhal is en er twee zwembaden in 
het midden liggen, namelijk de Papiermolen en het Helperbad. Kardinge is inderdaad een 
punt voor volgend jaar, waarbij we op dit moment druk aan het kijken zijn wat daar, qua 
rekenen en tekenen, de mogelijkheden zijn.

01:24:23

mevrouw Jongman (wethouder): Even kijken, dan kom ik bij het CDA: inderdaad de 
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combinatie tussen zorg, de samenleving - wat de SP ook benoemde - en de mentale 
weerbaarheid, waarbij sport een rol kan spelen. Het belang van die verenigingen 
onderkennen wij zeker. We zijn heel hard bezig voor de komende periode om daar stappen 
in te zetten, want het blijft ontzettend belangrijk. U en een aantal anderen van u gaven aan 
over sportverenigingen, energie en verduurzaming. Dat is een thema wat zeker aandacht 
heeft binnen het college. Als het goed is komt er volgende week duidelijkheid richting de 
verenigingen wat we als college te bieden hebben in het ondersteunen van de energievraag 
of in ieder geval de energietekorten, kunnen we beter zeggen, maar ook een antwoord hoe 
we die verduurzaming voor de toekomst van verenigingen, en ook breder maatschappelijk 
vastgoed, vorm kunnen geven.

01:25:20

Voorzitter: U heeft een vraag tussendoor van het CDA.

01:25:25

de heer De Haan (CDA): Dank u wel, voorzitter. Hoe kijkt u concreet naar het co-
investeringsfonds? Ziet u mogelijkheden om dat fonds wat breder te trekken? Dus dat het 
voor verenigingen ook mogelijk zou zijn om in co-investering te investeren, bijvoorbeeld in 
duurzaamheid, zoals zonnepanelen. Daar ben ik benieuwd naar.

01:25:46

mevrouw Jongman (wethouder): Dat is een terecht punt wat u noemt. U had nog een 
technische vraag gesteld en daar heb ik een technisch antwoord op gekregen. Ik moet even 
zoeken waar dat zit. Dat zoek ik voor u op. U vroeg nog hoe het nou precies zit? Een subsidie
is het als verenigingen zelf een investering doen en de gemeente een bijdrage levert. Een co-
investering is het bij het omzetten van natuurgras naar kunstgras. Dan leggen wij het 
bijvoorbeeld aan en de club levert in co-creatie een kleine bijdrage. Daardoor kunnen we 
met hetzelfde geld meer doen en hangt dit samen met de versterking van de 
sportinfrastructuur. De vraag die u stelt is: zou je uit het fonds-- We hebben aangegeven, 
omdat die vraag ook uit de ongeorganiseerde verenigingen kwam, of dat ook voor hen 
opengesteld kan worden. We gaan met de Sportkoepel in overleg hoe we dat fonds voor de 
toekomst kunnen vormgeven en daar zou uw vraag onderdeel van uit kunnen maken.

01:26:48

mevrouw Jongman (wethouder): Die vraag speelt ook al op korte termijn. Als we namelijk 
tegen clubs zeggen: "We geven u geld om uw energierekening te kunnen betalen", dan 
betekent dat ook een opgave voor de toekomst in verduurzaming. Daar zijn we als college 
nog mee aan de slag, dus volgende week krijgt u daar antwoord op. Ik vind de vraag: zou dat 
bij het co-investeringsfonds een onderdeel kunnen zijn, een interessante om te verkennen 
voor de toekomst. Ik wil het wel in goed overleg met de Sportkoepel verkennen of dat wat 
hen betreft een goede optie is. We hadden er namelijk eerder met u discussie over bij de 
lichtmasten en toen zei u: "Dat moet u niet doen." Terwijl nu allemaal verenigingen tegen de
gemeente zeggen: "We zijn heel blij dat we nu led hebben." Kortom, de vraag is: wie heeft 
baat bij welke investering? Dat is een hele belangrijke om bij dat fonds te stellen.

01:27:34

de heer De Haan (CDA): Voorzitter, ik kan u alvast een beetje helpen, want ik heb de 
Sportkoepel vorige week al stiekem gesproken. Die vinden dit zelf een heel goed idee. Het is 
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niet dat ik het hier alleen maar zelf verzin, maar dat het vanuit de Sportkoepel kwam. Het 
zou mij heel mooi lijken. In ieder geval mooi dat u er ook naar wilt kijken.

01:27:55

mevrouw Jongman (wethouder): Ja, dat gaan we doen. Een goed en terecht punt. D66, het 
belang van urban sports. We gaan het skatepark aanleggen. Voor het skillspark is een 
vergunning verleend, dus wat ons betreft kan de schop in februari in de grond. In die zin is 
het een hele belangrijke, letterlijk nieuwe tak van sport, waar we heel serieus naar kijken op 
allerlei manieren. Dat we meteen dan Veendam hebben liggen is wel een hele grote 
bestelling als we kijken naar de andere wensen die u heeft geuit. Waar het mogelijk is om 
misschien-- Bijvoorbeeld bij Kardinge, als we daar met het Alfa-college-- Wellicht als die 
nieuwe campus er komt, dat we daar misschien een skills-beweegpark op een hele mooie 
manier kunnen combineren. Dat is nog een vraag voor de toekomst, maar wel een terechte.

01:28:41

Voorzitter: U heeft een vraag van D66.

01:28:43

de heer Lo-A-Njoe (D66): Op zich ben ik helemaal tevreden met het antwoord van de 
wethouder. Ik hoorde de wethouder net zeggen dat wat in Veendam gebeurt heel groots en 
meeslepend is. Dan denk ik: een stad of een gemeente als Groningen, iets wat in Veendam 
kan zouden wij als grote gemeente toch ook moeten kunnen? Ik begrijp dat het over veel 
geld gaat. Juist voor de mbo-doelgroep lijkt mij dit een heel interessant perspectief om te 
verkennen. Het is zelfs de vraag, zonder sporten uit te sluiten, of de mbo op de Kardinge-
campus heel erg staat te juichen bij de sporten die daar nu staan. Maar goed, ik hou van alle 
sporten dus voor mij persoonlijk maakt het niet uit, maar ik ben benieuwd wat de mbo'ers 
vinden.

01:29:26

mevrouw Jongman (wethouder): Dat is een vraag aan het mbo zelf. Toevalligerwijs heb ik 
vanmiddag nog met het Alfa-college om tafel gezeten, dus ik herken wat u zegt. Laten we 
gewoon afspreken dat we dat voor de komende tijd blijven verkennen. Het vergt ook een 
opgave en investering van de scholen zelf. Dat hebben ze in Veendam, volgens mij, ook 
gedaan in de koppelkansen die er zijn. Waar koppelkansen zijn, ben ik altijd voor, maar we 
moeten er wel op een goede manier naar kijken zonder u nu al allerlei beloften te doen. Ik 
ga nog even terug naar Student en Stad over de inclusiviteit en hoe u dat allemaal doet. Het 
zit in de actielijn veilig sporten en daar gebeurt best veel in. Wij voeren daarover gesprekken
met verenigingen om dat te doen. Dat deel wat u benoemt is nog in ontwikkeling. Voor alle 
lelijke woorden die binnen de sport genoemd worden langs de lijnen zijn nu hele mooie 
programma's om daar in ieder geval op toe te kijken. Waar u het over hebt, inclusiviteit 
binnen de sport, is een volgend thema waar we de komende periode aan gaan werken.

01:30:40

mevrouw Jongman (wethouder): Volgens mij had ik nog-- Even kijken, Kom in Beweging. 
Richting de Stadspartij: we hebben u daar voor de zomer in een brief een update over 
gegeven, dus daar staat het in verwoord. We hebben er hard aan gewerkt om daar, conform 
uw motie, dingen over te doen. U kunt dat in die brief nalezen. Begin 2023 krijgt u een 
overzicht van alles wat we binnen de corona-sport hebben gedaan, dus dan heeft u het 
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totaalpakket wat we daar gedaan hebben. U heeft het over voldoende budget voor de 
toekomst. Het wordt allemaal duurder, dat klopt. We proberen, elke keer als we een 
begroting vaststellen, op dat soort punten te kijken of we het voor de toekomst toch nog 
kunnen betalen. Dus daar maakt dat onderdeel vanuit. U begon met een heel mooi punt, 
namelijk het voorkomen van beweegarmoede en dat is een punt waar dit hele programma 
'beweegarmoede voorkomen' uitademt.

01:31:36

Voorzitter: U heeft daar een vraag over van de heer Sijbolts.

01:31:40

de heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik hoop dat de 
wethouder en ik elkaar goed begrijpen. De vraag die ik stelde ging vooral over: moeten we 
nu extra budget beschikbaar stellen als raad voor de kunstgrasvelden, omdat die kosten 
steeds overschreden worden?

01:31:53

mevrouw Jongman (wethouder): Volgens mij hebben we daar extra budget voor vastgesteld 
in de begroting. Als ik het goed heb - ik doe het nu even uit mijn hoofd - hebben we in ieder 
geval een deel nieuwe investeringen en een deel vervangingsinvesteringen. Volgens mij 
hebben we daar geld aan toegevoegd, zodat het er is. Op het moment dat het niet of 
onvoldoende is zullen we dat zeker bij de begroting aan u kenbaar maken. Er wordt op dit 
moment aan gewerkt om in ieder geval te weten dat we voldoende kunnen blijven 
vervangen of opnieuw investeren.

01:32:22

Voorzitter: Ik begreep dat Student en Stad nog een vraag had.

01:32:28

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording 
van een van mijn vragen, namelijk over sociale veiligheid. Ik vroeg me af wat de wethouder 
ervan vindt om, als gemeente, bij verenigingen het aanstellen van een vertrouwenspersoon 
te stimuleren, omdat die nu bij veel verenigingen ontbreekt? Een vertrouwenspersoon is de 
juiste persoon om naartoe te gaan in bijvoorbeeld gevallen van grensoverschrijdend gedrag. 
Ten tweede vroeg ik me af of de wethouder nog in kan gaan op mijn vragen omtrent de 
gevaren op het roeiwater?

01:33:08

mevrouw Jongman (wethouder): Ja, dat wil ik zeker. Ik heb veel vragen, voorzitter, ik doe 
mijn best. We hebben bij het roeien eerder geïnvesteerd in de damwanden. Dat hebben in 
combinatie met de provincie gedaan. Ons hebben tot op heden geen nieuwe klachten 
bereikt. We hebben dat toen juist gedaan, omdat die klachten daarover waren. Verder is mij 
daar niets over bekend. Los van het feit dat we met een winnaar op het Sportgala gezien 
hebben dat de roeisport vanuit Groningen hele mooie sporters oplevert. Uw eerste vraag 
was? Dat ben ik even kwijt. Wat was uw vraag? Sociale veiligheid had u.

01:33:59

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Vertrouwenspersonen.
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01:34:02

mevrouw Jongman (wethouder): Volgens mij is dat deels aan de verenigingen zelf. In de 
actielijn die we hebben rondom veilig en sportief-inclusief kunnen we daar zeker het gesprek
met de verenigingen over voeren, maar we kunnen hen niet verplichten. We kunnen er wel 
op proberen te stimuleren dat het gebeurt, maar ik denk dat het ook aan verenigingen zelf 
is. Wij kunnen als gemeente niet alles opleggen of bij alles zijn, maar we kunnen wel 
pakketten aanbieden, zodat het daar onderdeel van is. Als bijvoorbeeld iemand van de 
LHBTI-community is, dat die wel welkom is op een sportclub en dat het niet zo is dat die niet 
welkom is op de voetbalvereniging. Er zijn hele mooie voorbeelden van om daar heel erg op 
in te zetten. Op sportpark Corpus den Hoorn gebeurt dat overigens met hele goede 
resultaten om mensen er in ieder geval bewust van te maken.

01:35:00

Voorzitter: U heeft nog een vervolgvraag, maar ik wil u echt wijzen op de tijd, want we 
hebben met elkaar afgesproken dat we over één minuut kunnen wisselen van commissie.

01:35:10

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Bedankt voor de beantwoording. Ik hoop inderdaad dat 
daar aandacht voor kan zijn en blijven. Heel kort over het roeiwater: die geluiden bereiken 
ons nu wel. Het gaat niet alleen over de damwanden, maar ook over andere gevaren op het 
water. Is het college bereid om daar onderzoek naar te doen?

01:35:32

mevrouw Jongman (wethouder): Volgens mij hebben we daar in het verleden onderzoek 
naar gedaan en zijn we daar eerder ook in contact over geweest, maar ik weet niet exact uit 
mijn hoofd alle gesprekken die gevoerd zijn op dit thema. Ik stel voor dat ik u er separaat 
over informeer wat daar de laatste stand van zaken over is. Ik kan u net niet zien, maar is dat
een goed voorstel? Ja, dank u wel. Nog even heel kort over het Volwassenenfonds Sport en 
Cultuur. Dank voor alle mooie woorden, ook vanuit de Partij van de Arbeid, voor de positieve
ervaring die zij daar zelf bij ondervindt en wat het betekent voor iemand om nu 
daadwerkelijk deel te kunnen uitmaken van het sporten en onderdeel uit te maken van die 
samenleving. Ik heb het zelf ook gezien en dat doet echt veel met mensen. Ook GroenLinks 
noemde dat als positieve effect. We gaan daar volgend jaar mee door. Het budget hebben 
we dit jaar al opgehoogd met allerlei middelen tot € 270.000 en we hebben zelfs drie ton 
voor dit jaar uitgetrokken, dus we verwachten daarmee dat het voldoende is. Op het 
moment dat het onvoldoende is zullen we daar zeker bij u op teruggekomen. Volgens mij 
heb ik daarmee - misschien doe ik een paar mensen tekort, maar dat hoop ik niet - de grote 
gemene deler en de specifieke vragen beantwoord.

01:36:51

Voorzitter: U heeft nog een vraag van de D66.

01:36:54

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel voorzitter. Ik had een vraag gesteld over erkende 
interventies. Interventies die goed onderbouwd zijn, door professionals zijn beoordeeld en 
zichzelf hebben bewezen in de praktijk. Daar hebben we er nu een aantal van en de vraag 
was: kunnen we niet in het vervolg, in principe, dit soort interventies inzetten? Er zijn er veel
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van en ze zijn allemaal beschikbaar bij het landelijk Kenniscentrum Sport en Bewegen. Is het 
ook voor het college een weg om in te slaan om daar gebruik van te maken?

01:37:24

mevrouw Jongman (wethouder): Een aantal interventies zijn inderdaad bewezen 
interventies, maar wat onze ervaring is, is dat je soms even moet pionieren met interventies.
Soms doe je gewoon iets en weet je nog niet dat het al bewezen is. Innovatie en 
vernieuwing, ik bedoel, iemand bedenkt iets en dan blijkt achteraf dat het een heel goed iets
is. Wij hebben beide elementen. We hebben een aantal bewezen interventies, maar de box -
waar volgens mij uw buurman heel blij gebruik van maakt en waar een aantal clubs 
achterstaan - is een hele mooie manier om iets te doen. Natuurlijk kijken we op een gegeven
moment of het effect heeft, want we delen nooit lukraak spelen of boxen uit of wat het ook 
maar is. Ik denk echt dat het soms ook belangrijk is om te pionieren.

01:38:08

Voorzitter: U heeft nog een vervolgvraag.

01:38:10

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dat ben ik helemaal met u eens, maar ik had het niet over bewezen
interventies want daar zijn er veel minder van. Op die schaal begint het met goed 
beschreven en onderbouwd. Die eerste twee niveaus van de schaal die landelijk worden 
gebruikt zijn toch een soort ondergrens om mee te nemen in de keuzes waar je mee gaat 
pionieren? Ook als je gaat pionieren doe je niet zomaar wat, maar kun je dat goed 
beschrijven en onderbouwen. Dan zit je al op de ladder van die erkende interventies, dus dat
is de vraag. Is dat niet wat om ook in deze gemeente structureel te gaan gebruiken?

01:38:43

mevrouw Jongman (wethouder): Volgens mij doen wij daar al veel aan, want het aantal 
mensen die daar nu heel hard aan werken komen u, denk ik, heel bekend voor. Die weten 
heel goed wat u bedoelt en zijn daar zeker op die wijze mee bezig. Nogmaals, af en toe is 
pionieren ook goed. Dat je gewoon iets probeert en dan kijkt hoe het in de praktijk uitwerkt. 
Ik weet niet hoe alle sporten ooit in het leven bedacht zijn, maar iemand heeft een keer 
bedacht: ik ga een net in het midden en de volgende doet hem net heen en weer met een 
dribbel. Kortom, pionieren is heel goed om af en toe te doen.

01:39:22

Voorzitter: U had daarmee alle vragen beantwoord? Nee, de Partij van het Noorden. Ik ga u 
nog drie minuten geven, want er zijn fracties die zo meteen met inwoners in gesprek gaan. 
Die wil ik de gelegenheid geven om daar op tijd te zijn, dus houdt u uw vraag kort.

01:39:38

mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): U heeft nog niet specifiek gereageerd hoe u 
denkt over een marathon in Groningen.

01:39:48

Voorzitter: De wethouder.

01:39:50

mevrouw Jongman (wethouder): Die is er op dit moment niet, dat klopt en Rotterdam heeft 
hem wel. Als er een initiatief uit de samenleving zou komen, dan zouden wij daar best over 
28



na kunnen denken. Er zijn veel initiatieven. Bijvoorbeeld de Davis Cup komt volgend jaar in 
Martiniplaza. Dat hebben we ook niet als college bedacht. Iemand meldt zich bij ons, dus in 
die zin staan we altijd open voor initiatieven uit de samenleving. Zo is de 4Mijl ooit ook 
ontstaan, dus we staan altijd open. U had nog een vraag of we voldoende oog hebben voor 
de dorpen. Natuurlijk kijken we daar zeker naar. Alle faciliteiten die in Ten Boer en Haren zijn
hebben zeker onze blik. We gaan daar af en toe naartoe om te weten wat daar de betekenis 
is, want ook daar is het van belang dat men goed kan bewegen en sporten.

01:40:45

Voorzitter: Dank u wel. Dank aan het college voor haar bijdrage en dank aan de fracties. Zijn 
er nog fracties die overwegen een motie in te dienen? Het CDA.

01:40:56

de heer De Haan (CDA): Even kijken, maar op zich heeft de wethouder er al het een en ander
over gezegd. Over het co-investeringsfonds en de verduurzamingsmaatregelen lijkt het ons 
misschien prettig om dat al vanaf 2023 te gaan doen. Wellicht daar een motie, maar we 
kunnen samen met de wethouder even overleggen hoe we dat het beste kunnen aanvliegen.
Daarnaast wil ik zeggen dat ik het idee van mijn collega van de Partij voor het Noorden om 
zo'n marathon in Groningen te organiseren een goed idee vind, ook wellicht voor een motie.
Wat mij betreft kan een gemeente daar best een aanjagende functie in hebben. Kijk naar de 
aandacht die zo'n marathon krijgt in Rotterdam en Amsterdam. Dat is ook iets voor je stad. 
Ik zou misschien toch mijn collega willen aanmoedigen om daar iets mee te gaan doen.

01:41:44

Voorzitter: Helder, we zien het tegemoet. Er is nog een vraag van Student en Stad ter 
afronding.

01:41:51

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Afhankelijk van de informatie die ik nog van de 
wethouder ontvang overwegen wij een motie voor de roeisport. Dat zal misschien als een 
motie vreemd moeten, want het gaat niet direct over een van de voorliggende stukken. Dat 
terzijde.

01:42:08

Voorzitter: De ChristenUnie wil daar nog iets over zeggen.

01:42:12

de heer Rebergen (ChristenUnie): Wij overwegen een motie om een uitspraak van de raad 
vragen over de non-infill velden, zodat de wethouder dat mee kan nemen richting KNVB.

01:42:19

Voorzitter: O ja, dat was uw punt. De heer Sijbolts probeert ook nog zijn vinger op te steken, 
maar ik geloof niet dat daar iets achter zit. Ik verzoek u vriendelijk om de moties op tijd in te 
dienen, zodat iedereen daarin mee kan kijken. Dank voor uw aanwezigheid, thuis en op de 
publieke tribune, en ik wens u allen een fijne avond.
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