
Voorbereidingsmemo
meningsvormend
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Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

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

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

Co-investeringsfonds-voorstellen-2023 
 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2023 en huidige  verhuur- en toegangsysteem 

2023  (raadsvoorstel 4/11/22)
Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2023-en-huidige-verhuur-en-toegangssysteem-
2023 

 Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeente Groningen  (collegebrief 28/09/22)
Afronding-Gelijk-Speelveld-voormalige-gemeente-Groningen

 Voortgang onderzoek kleedkamernorm sportparken (collegebrief 12/10/22)
Voortgang-onderzoek-kleedkamernorm-sportparken

 Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening  2022  (collegebrief 9/11/22)
Klanttevredenheid-sportaccommodaties-en-dienstverlening-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (beleidsadviseur), 050  367 6306, e.brakel@groningen.nl 
Hiske Wiggers (bestuursadviseur weth. Jongman), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

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

Vervangingsinvesteringen
Vanuit de meerjarenplanning voor vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden (VIP) worden ieder jaar
de kunstgrasvelden gekeurd. Voor 2023 staan in de VIP drie velden die de afschrijvingstermijn van 12
jaar of langer reeds hebben bereikt. Uit de keuring van september dit jaar is gebleken dat het 
noodzakelijk is dat de velden 1 en 3 op sportpark Esserberg vervangen moeten worden. De 
levensduur van deze velden is ten einde. Veld 5 zou nog een jaar meekunnen, maar vanwege de 
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ingrijpende werkzaamheden en de efficiëntie wordt ook dit veld in 2023 meegenomen. Daarnaast  is 
het huidige verhuur- en toegangssysteem van alle sportaccommodaties en de toegang van de 
zwembaden en sportcentrum Kardinge aan vervanging toe. Dit betreft een deel van de hardware en 
de totale software (licentie Dataduiker). Voor beide zaken wordt in dit voorstel  krediet aangevraagd.

Co-investeringsfonds
Naast de reguliere vervangingsinvesteringen (VIP) is er ook een co-investeringsfonds, waarmee 
investeringen gedaan kunnen worden in co-creatie met de sportverenigingen. In dit fonds zitten 
structurele en incidentele middelen. Hier is in de Sportbegroting rekening mee gehouden. Voor 2023 
zijn er nog geen uitgewerkte structurele of incidentele voorstellen om voor te leggen. Dit kan 
mogelijk in de loop van het jaar alsnog gebeuren. Ieder jaar wordt alvast wel een subsidieplafond 
voor het incidentele subsidiedeel, het co-financieringsfonds, vastgesteld. Vorig jaar is toegezegd dat 
de kaders van het co-investeringsfonds, naar aanleiding van de nieuwe Sport- en Beweegvisie 2021+ 
en het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025, worden herijkt. In 2023 komt hiervoor 
een voorstel.

Gelijk Speelveld
Sinds 2016 is gestart met het project Gelijk Speelveld, waarin samen met de Sportkoepel en alle 
andere stakeholders hard gewerkt is aan gelijke afspraken voor de buitensport met betrekking tot 
eigendomssituaties en vergoedingen op gemeentelijke sportaccommodaties. In de eerste fase is dit 
gedaan voor de sportverenigingen uit de voormalige gemeente Groningen. Daarover wordt nu 
afrondend gerapporteerd. In het nieuwe Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 wordt 
dit  voortgezet voor de sportverenigingen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer, zodat er 
gemeentebreed sprake zal zijn van een Gelijk Speelveld. Daarover volgt rapportage later.

Kleedkamernorm
Een van de onderwerpen om tot een gelijk speelveld te komen is de huidige kleedkamernorm. We 
verhuren een veld inclusief twee kleedkamers. In 2018 stelden de KNVB en de Sportkoepel de 
huidige kleedkamernorm ter discussie. In de raad is toen besloten om dit onderwerp mee te nemen 
binnen het project Beter Benutten zodat dit de voortgang van het Gelijk Speelveld niet in de weg zou 
staan. Na de afronding van het project Beter Benutten Binnensport is in 2021 samen met de 
Sportkoepel gestart met een onderzoek naar het feitelijk gebruik van de sportvelden. Conclusie: Er is 
geen generieke oplossing mogelijk voor de problemen met betrekking tot de kleedkamercapaciteit, 
maar er is nog wel winst te behalen in bijvoorbeeld wedstrijdplanning, speeltijden, regels voor 
warming-up, penalty’s, gebruik lockers etc. Per sportpark moet naar praktische oplossingen worden 
gekeken. De wedstijdplanning van de KNVB speelt hierin een belangrijke rol. De KNVB zoekt samen 
met de grote gemeenten naar andere mogelijkheden die passen bij deze tijd. In overleg met de 
Sportkoepel gaat de gemeente op zoek naar mogelijke scenario’s die de druk op de zaterdag zouden 
kunnen verlichten. Deze scenario’s zijn input voor het nog op te starten project Beter Benutten 
Buitensport.

Klanttevredenheid
In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 is opgenomen dat jaarlijks een 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) wordt gehouden met betrekking tot de sportaccommodaties en 
de dienstverlening. In deze brief worden de uitkomsten van het onderzoek over het seizoen 
2021/2022 gepresenteerd. De gemeente streeft naar een tevredenheid van minimaal 70%. De 
algehele tevredenheid over de sportaccommodaties is 87% en de tevredenheid over de 
dienstverlening is 94%. Per type accommodatie worden de bevindingen nader toegelicht.



Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
20 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Zie onder samenvatting

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

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