Motie “Co-creatie nieuwe meerjarenprogramma sport & bewegen”
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 november 2020,
besprekende de sport- en beweegvisie 2021+.
Constaterende dat:
● In de sport- en beweegvisie 2021+ het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief
bewegen en spelen in de gemeente Groningen wordt beschreven;
● Met deze sport- en beweegvisie het sport- en beweegbeleid van de voormalige
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer wordt geharmoniseerd;
● De nieuwe sport- en beweegvisie geconcretiseerd wordt in een nieuw
Meerjarenprogramma sport;
● De meningen over het proces van totstandkoming van de beweegvisie bij de
verschillende betrokkenen uiteen lopen;
Overwegende dat:
● De adviescommissie voor de Sport complimenten heeft gegeven voor het proces;
● De Sportkoepel bij de totstandkoming van de Sport- en beweegvisie graag een nog
grotere rol had vervuld, maar dat het college hier gezien de aard en complexiteit van
de opdracht en het totale speelveld niet voor heeft gekozen;
● De visie beoogt dat er wordt gewerkt vanuit betrokkenheid én bescheidenheid;
● Er gestreefd wordt naar een horizontale manier van samenwerking waarbij ieders
belangen weerspiegeld zijn en samengewerkt wordt om het maatschappelijk
potentieel van sport en bewegen in Groningen te benutten;
● Het huidige Meerjarenprogramma sport 2016-2020 in co-creatie met de Sportkoepel,
adviescommissie voor de Sport, kennisinstellingen en andere partijen tot stand is
gekomen;
● Het door deze co-creatie een breed gedragen programma is met veel draagvlak;
● Niemand alleen de grote ambities kan realiseren;
Verzoekt het college:
● Bij de uitwerking van de sport- en beweegvisie 2021+ in een nieuw
meerjarenprogramma Sport & Bewegen nadrukkelijk te kiezen voor een proces van
co-creatie met de verschillende betrokkenen in het sportlandschap.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens,
René Bolle
CDA

Amrut Sijbolts Wesley Pechler Yaneth Menger
Stadspartij
PvdD
100% Groningen

Jasper Boter
VVD

