
Raadsbrief

Datum: 1juli 2022 Verzenddatum: 6 juli 2022

Behandeld door: Jan Blaauw Mailadres: Jan.blaauw@midden-groningen.nl 

Zaak: 926394 Portefeuillehouder: Erik Drenth

Onderwerp: Raadsbrief schriftelijke vragen sport olympiade 

Geachte leden van de raad,

Op 2 juni 2022 heeft de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen vragen gesteld over de 
sport olympiade. Onderstaand vindt u de motivering van de fractie, de gestelde vragen en de 
antwoorden daarop:

In hetzelfde jaar, als de zomer spelen worden gehouden, vindt ook de sport olympiade voor 
basisschoolleerlingen plaats in onze gemeente Midden-Groningen. Een keer in de vier jaar 
wordt er voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 6 t/m 8 de sport olympiade 
georganiseerd. Door deze indeling van groepen, kunnen alle basisschoolleerlingen een keer 
deelnemen aan dit heuse sportfestijn.
 
Doel van de sport olympiade is net als bij de olympische spelen meebouwen aan een 
vreedzame en betere wereld, zonder discriminatie, met wederzijds begrip, vriendschap, 
solidariteit en fair Play. Binnen de diverse groepen kan aan deze uitgangspunten aandacht 
worden besteed. En waar kun je hiermee beter beginnen dan bij onze kinderen, juist in 
deze tijd?
De oorsprong, het idee van de sport olympiade in onze gemeente, ligt bij de Theo 
Thijssenschool in Sappemeer, later uitgebreid naar alle scholen in de voormalige gemeente 
Hoogezand-Sappemeer, door de vakgroep lichamelijke opvoeding.
 
Gezien de spannende tijd waarin wij leven, de uitgangspunten van de sport olympiade en de 
oorsprong ervan, bevreemdt het ons, de fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen, 
dat de openbare scholen van de St. Ultiem, niet hebben deelgenomen aan de sport 
olympiade op 25 mei jl.

1. Vindt het college het ook niet vreemd dat de scholen van de St. Ultiem, ook gezien de 
uitgangspunten en de oorsprong van de sport olympiade, niet hebben deelgenomen?
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Antwoord: Wij zijn teleurgesteld dat St. Ultiem niet deelgenomen heeft, maar de Stichting gaat 
zelf over de wijze waarop zij kinderen aan het bewegen wil krijgen. Ongeveer een maand voor het 
evenement hebben de scholen zich teruggetrokken. Dat kwam voor ons onverwacht, en was op dat 
moment een voldongen feit. We hebben ons er toen voor ingespannen om het evenement een 
succes te maken met de scholen die wél meedoen, om zo voor toekomstige edities te laten zien dat 
dit een evenement is dat de scholen niet kunnen missen.
 
De Olympiade was een aanbod van de gemeente, geen verplichte activiteit. Wij zijn trots op het 
evenement dat we neer hebben kunnen zetten. 700 kinderen van 12 scholen uit heel Midden-
Groningen hebben een heerlijke sportdag gehad. We zien dat na de coronaperiode als een opsteker, 
een mooie nieuw start van een evenement met historie. We blijven werken aan het contact met de 
scholen van Ultiem, en houden de ambitie de scholen bij toekomstige edities wél aan boord te 
hebben.
 
1a. Zijn er ook scholen uit de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren die niet 
hebben deelgenomen?
 
Antwoord: Ja. 
 
2. Wat is hiervoor de reden geweest?

 
Antwoord: De reisafstand of de inzet van ouders die gevraagd werd voor de begeleiding van de 
teams.
 
3. Gezien de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en 
ontmoeting, hadden de scholen van de St. Ultiem, dan niet juist aanwezig moeten zijn?

 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.
 
4. In hoeverre is de vakgroep lichamelijke opvoeding uit de voormalige gemeente H-S bij de 
voorbereiding betrokken geweest?

 
Antwoord: Er is overleg geweest met een vertegenwoordiger van de vakgroep, die tegenwoordig 
onderdeel is van Stichting Ultiem, in een poging de scholen te betrekken bij de Olympiade en hen 
deel te laten nemen. Helaas is dat niet gelukt, maar we houden contact voor toekomstige edities. 
 
5. Is het college ook met ons van mening, dat er sprake is van een gemiste kans voor de 
deelnemende verenigingen uit Hoogezand, door het ontbreken van potentiële leden?

 
Antwoord: Ja, wij vinden de Olympiade een belangrijk evenement, met een grote historie in de 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer waar verenigingen nieuwe leden kunnen werven. De 
scholen gaan echter zelf over hun deelname. Wij kijken daarbij ook liever naar wat wél bereikt is; 
de verenigingen hebben dankzij dit evenement meer dan 700 potentiële leden over de vloer gehad.
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6. Is er ook sprake van enige compensatie voor deze verenigingen?
 

Antwoord: Alle gemaakte kosten bij de verenigingen worden vergoed.
 
7. Is het college en de raadsleden, zoals in het verleden gebruikelijk was , ook uitgenodigd voor 
de sport olympiade?

 
Antwoord: We hebben de raad niet als aparte doelgroep benaderd, maar de raad staat wel op de 
verzendlijst van de aankondiging van de opening van de Olympiade, die openbaar toegankelijk was. 
Als de raad dat wil, kunnen we bij toekomstige edities de raad apart uitnodigen voor de opening.
 
8. Zo nee, waarom niet?

 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 7.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


