
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Corona ondersteuning Sport    

Steller/telnr.  Hiske Wiggers/ 71 42    Bijlagen 0 

Registratienummer  179872-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Jongman    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I.  een budget van € 143.000,-- beschikbaar te stellen voor Corona ondersteuning Sport; 

II.   dit bedrag te dekken uit het budget Corona ondersteuning Sport vanuit de jaarschijf 2021 middels een voorbeslag    

       op het rekeningresultaat 2021.  
  

 
 

   

 

 Samenvatting     

Door corona had de sportsector het financieel zwaar in seizoen 20/21 en hebben we in het voorjaar 2021 incidenteel 

corona ondersteuning verleend. De coronacrisis en de maatregelen hebben ook het seizoen 21/22 de nodige 

consequenties gehad voor de sport. In juni 2021 ging het niet goed met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19, 

waardoor er weer nieuwe maatregelen werden ingevoerd. Dit heeft voor het lopende seizoen veel gevolgen gehad voor 

de amateursport, de topsportclubs en de sportvoorzieningen. De landelijke regelingen bieden zeker steun, toch blijken 

deze niet voor de hele (top)sportsector van toepassing en/of toereikend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken en 

het bestaansrecht van de clubs en de voorzieningen te blijven ondersteunen is het voorstel om het restantbudget vanuit 

2021 beschikbaar te houden voor 2022 door middel van een voorbeslag op het rekeningresultaat 2021 van € 143.000,--. 

Met de Corona ondersteuning Sport kunnen diverse (vitale) doelgroepen binnen de sport op korte termijn worden 

ondersteund, zodat het nieuwe seizoen niet met een negatief vermogen/ tekort gestart hoeft te worden.  

 

 

B&W-besluit d.d.: 12 april 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Door corona had de sportsector het financieel zwaar in seizoen 20/21 en hebben we in het voorjaar 2021 incidenteel 

corona ondersteuning verleend. De coronacrisis en de maatregelen hebben ook het seizoen 21/22 de nodige 

consequenties gehad voor de sport. In juni 2021 ging het niet goed met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19, 

waardoor er weer nieuwe maatregelen werden ingevoerd. Dit heeft voor het lopende seizoen veel gevolgen gehad voor 

de amateursport, de topsportclubs en de sportvoorzieningen. De landelijke regelingen bieden zeker steun, toch blijken 

deze niet voor de hele (top)sportsector van toepassing en/of toereikend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken en 

het bestaansrecht van de clubs en de voorzieningen te blijven ondersteunen is het voorstel om het restantbudget vanuit 

2021 beschikbaar te houden voor 2022 door middel van een voorbeslag op het rekeningresultaat 2021 van € 143.000,--. 

Met de Corona ondersteuning Sport kunnen diverse (vitale) doelgroepen binnen de sport op korte termijn worden 

ondersteund, zodat het nieuwe seizoen niet met een negatief vermogen/ tekort gestart hoeft te worden.  

 
Kader     

Sport- en beweegvisie 2021+ 'Sportief kapitaal voor iedere Groninger' (2020) 

Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025 (2021) 

 
Argumenten en afwegingen     

De sportsector is hard getroffen door het coronavirus en de maatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, die 

wordt gedragen door clubs en vrijwilligers, staat onder druk. Vooral de (top)sportclubs merkten ook in 2021 de gevolgen 

van alle maatregelen: Corona Toegangsbewijs (CTB) was verplicht, publiek bij trainingen en wedstrijden van 

topsportclubs en amateursport was niet toegestaan en een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties 

tussen 17.00-5.00 uur was van kracht.  

 

Om sportclubs te compenseren voor de financiële schade heeft het kabinet de specifieke steunmaatregelen voor de sport 

in ieder geval tot januari 2022 verlengd. Amateursportorganisaties die hard getroffen zijn door de gevolgen van de 

maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus konden via verschillende regelingen gecompenseerd worden. 

Sectorspecifieke steun is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar 

bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Het landelijke pakket 

biedt steun voor de sportsector, helaas blijkt dit alleen niet voor alle partijen uit de sport van toepassing en/ of 

toereikend. Voor de topsportclubs loopt het huidige seizoen ten einde. Met het oog op de voorbereidingen op het nieuwe 

seizoen is het voor de clubs van belang om zo snel mogelijk te weten of ze op financiële ondersteuning kunnen rekenen.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In de brief (collegebrief dd 17 november 2021) hebben we aangegeven dat we met het oog op (mogelijk) nieuwe 

coronamaatregelen de ontwikkelingen intensief blijven volgen, zodat we de sportclubs daar waar mogelijk kunnen 

helpen. We weten uit eerdere (economische) crisissen dat de klap bij sportclubs vaak wat later komt. Daarom hebben we 

de vitaliteit van de sportclubs en de knelpunten die ze ervaren, de afgelopen maanden extra gemonitord. Op basis van 

gesprekken met de topsportclubs en enkele sportvoorzieningen en door het openen van een Sportloket voor de 

amateursport hebben we goed in beeld hoe het er op dit moment voor staat en vraagt zowel de amateursport als de 

topsport op zeer korte termijn om ondersteuning.  
 
Financiële consequenties     

De voorgestelde Corona ondersteuning Sport biedt diverse (vitale) doelgroepen binnen de sportsector ondersteuning. Het 

gaat hier vooral om het opvangen van geleden schade. We bieden zoveel mogelijk steun, maar realiseren ons ook dat we 

als gemeente niet alles kunnen oplossen. De mate van ondersteuning verschilt al naar gelang de gemeentelijke 

betrokkenheid en mate waarin maatregelen van andere (rijks)overheden en fondsen in de steunbehoefte voorzien. De 

ondersteuning richt zich op de amateursport, topsportclubs en overige ondersteuning (o.a. gesubsidieerde zwembaden). 

We stellen voor elk onderdeel met een extra subsidie te ondersteunen, waarbij de hoogte van de subsidie maatwerk is. 

 

Voor 2021 is er vanuit het rekeningresultaat 2020 door uw raad een bedrag van € 243.000,-- beschikbaar gesteld voor 

corona ondersteuningspakket Sport. Na inzet van de middelen ten behoeve van het Skatepark Stadspark (raadsbesluit 

februari 2022) resteert er nog een bedrag van € 143.000,--. De resterende middelen zijn in 2021 niet ingezet, omdat er in 
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2021 rijksmiddelen zijn ontvangen en omdat (incidentele) middelen binnen de sportbegroting 2021 zijn ingezet voor 

corona ondersteuning. In 2022 is het onzeker of er rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld en zijn er binnen de 

begroting 2022 vanwege het realiseren van een bezuiniging geen middelen meer beschikbaar voor ondersteuning.  
 

Dit voorstel past niet binnen het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming. Conform dit kader zou de vrijval 

terugvloeien naar de algemene middelen. Echter, gelet op eerder genoemde argumenten en het feit dat we de 

(top)sportclubs zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven over eventuele financiële ondersteuning, vragen we uw raad 

om af te wijken van het kader en een voorbeslag te doen op het rekeningsresultaat 2021 om zo dekking te hebben voor de 

noodzakelijke ondersteuning. Na resultaatbestemming zal dit voorstel worden verwerkt in de begroting 2022. 
 
Overige consequenties     

Niet van toepassing 

 
Vervolg     

In q3 informeren wij u over de manier waarop we de Corona ondersteuning Sport hebben ingezet/ uitgevoerd. Uiteraard 

wordt bij de inzet van de Corona ondersteuningsmiddelen Sport ‘het gemeentelijk afwegingskader voor het verlenen van 

steunmaatregelen als gevolg van Corona’ toegepast. 
 
Lange Termijn Agenda     

September 2022 inzet Corona ondersteuning Sport (ter informatie). 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


