Motie

Kom weer in beweging met hulp van ondernemende
sportaanbieders!
De Raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021.

Constaterende dat:
-

-

-

De Coronacrisis een grote negatieve impact heeft op het fysieke, mentale en sociale welzijn van
inwoners van de gemeente Groningen;
Vooral inwoners met lagere inkomens in kwetsbaardere situaties minder zijn gaan sporten en minder
zijn gaan bewegen, resulterend in een negatieve gezondheidsimpact waaronder een grotere kans op
overgewicht en obesitas;
Er door het kabinet incidenteel 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om de negatieve effecten
van de Coronamaatregelen op het sociale, mentale en fysieke welbevinden en op de gezondheid van,
met name kwetsbare groepen, verder te voorkomen;
Onze burgemeester namens de gemeente Groningen het manifest ‘Kom op voor de meest kwetsbare
gebieden’ , dat gemeenten nadrukkelijk oproept tot actie voor bewoners van kwetsbare wijken, heeft
ondertekend.

Overwegende dat:
-

-

-

Groningen een groot aantal ondernemende sportaanbieders kent, waarvan een deel aangegeven heeft
om, met inachtneming van de Coronarichtlijnen, mensen te willen enthousiasmeren om in beweging te
komen onder hun professionele begeleiding;
De al in de wijken aanwezige ondernemende sportaanbieders en eventueel ook andere aanbieders die
zich willen verbinden aan de wijk, snel kunnen en willen schakelen en beschikken over innovatief
vermogen om de openbare ruimte in wijken en buurten optimaal hiervoor te benutten;
Met name in wijken als Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd, De Wijert, De Hoogte en Oosterpark is inzet
nodig.

Verzoekt het college:
-

-

De genoemde incidentele middelen deels in te zetten om ondernemende sportaanbieders en anderen
in de genoemde wijken zichtbaar te maken middels een ‘Kom weer in beweging’ manifestatie en een
kort vervolgtraject (bijvoorbeeld 5 gratis lessen);
Daarbij alle sportaanbieders die willen en kunnen bijdragen vooraf te betrekken en waar nodig te
faciliteren, om zo spoedig als mogelijk al invulling te kunnen geven aan een dergelijke manifestatie;
Hierbij in ieder geval de buurtsportcoaches en gebiedsregisseurs te betrekken;
Uiterlijk in het najaar 2021 de raad informeren over de gerealiseerde resultaten, de ‘lessons learned’
voor de toekomst en de wijze waarop de Coronamiddelen voor dit doel zijn ingezet.

En gaat over tot de orde van de dag.
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