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Onderwerp: Stand van zaken sport Midden-Groningen.   

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In deze brief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken op het beleidsterrein 

sport, zodat u een overzicht heeft van hetgeen in Midden-Groningen al is geregeld op het gebied 

van sport en wat er nog moet gebeuren. De rol van de gemeente is daarbij zeer divers: politiek, 

beleidsmatig, eigenaar en verhuurder van accommodaties- en voorzieningen, subsidies enzovoort. 

 

Coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we gaan inzetten op de harmonisatie van de 

sportsector en de tarieven in de nieuwe gemeente. Het proces van harmonisatie is volop gaande. 

Het betreft hier ook veel operationele zaken en bedrijfsvoering. Bij de huidige sportaccommodaties 

(binnen- en buitensport) zijn er met name bij de buitensport nog verschillen in de tarieven. We 

streven ernaar een nieuwe tarievennota in te laten gaan op 1 januari 2019. 

 

In het coalitieakkoord staat ook : “Verzelfstandiging van onderdelen op sportgebied pakken we 

alleen op als het voldoende voordelen biedt voor onze inwoners “. Hierover hebben wij u een 

separaat raadsvoorstel aangeboden (zie agenda raadscommissie 19 april). 

 

Sport en accommodaties 

In 2017 hebben we een brede inventarisatie op het gebied van sport en sportaccommodaties 

gehouden. In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke colleges van de HSSM-gemeenten 

besloten dit te betrekken bij de ontwikkeling van het sportbeleid in Midden-Groningen. De 

informatie en aanbevelingen gebruiken we onder meer voor de bedrijfsvoering, 

onderhoudsprogramma’s en beleidsadviezen. 
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Een behoorlijk deel van de formele en praktische harmonisatiezaken vindt in 2018 plaats, zoals 

bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties, 

sportstimuleringssubsidies, regelingen en overeenkomsten inzake combinatiefuncties en 

buurtsportcoaches. 

 

De exploitatie, verhuur en primaire dienstverlening is in de gemeentelijke organisatie 

ondergebracht bij het Team Sport en Bewegen. Het sportbeleid maakt onderdeel uit van het Team 

Sociaal Beleid, waarin ook de bredere samenhang met onder meer gezondheid en de WMO is 

opgenomen. 

 

Meerjarenonderhoudsprogramma velden en sportzalen/hallen 

We hebben een concept meerjarenonderhoudsplanning voor de sportvelden opgesteld voor de 

komende acht jaar. Daaraan gekoppeld is een eerste meerjareninvesteringsplanning voor dezelfde 

periode. Beide planningen zijn per sportaccommodatie en per sportveld opgesteld. We maken 

specifieke afspraken met de betrokken verenigingen om dit verder te bespreken. 

 

Voor de sporthallen en gymlokalen vindt dit jaar weer de jaarlijkse keuring van alle 

sportmaterialen plaats. In het voorjaar zijn alle keuringsrapporten gereed. Deze gebruiken we als 

nulmeting. In het verlengde daarvan gaan we de huidige meerjarenonderhouds- en 

vervangingsplanning bijstellen voor een periode van tien jaar. 

 

Begroting 2018 

Voor een overzicht van de punten die in de begroting 2018 voor sport zijn opgenomen, verwijzen 

wij naar de tabel aan het einde van deze brief. Al deze zaken worden al uitgevoerd of worden in de 

komende periode nader uitgewerkt. 

 

Contact en overleg met de sportverenigingen 

We informeren de gebruikers en huurders van gemeentelijke sportaccommodaties via de reguliere 

kanalen (telefonisch, mailings) over de dienstverlening door het Team Sport en Bewegen. Deze 

maand (april) vinden kennismakingsbijeenkomsten plaats tussen de wethouder sport en de binnen- 

en buitensportverenigingen. Daarnaast worden specifieke verenigingszaken rechtstreeks tussen de 

betrokken vereniging(en) en de gemeente besproken. 
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Combinatiefuncties/buurtsportcoaches/Huis voor de Sport 

De gemeente heeft combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De financiering vindt deels 

plaats vanuit Rijksmiddelen in het gemeentefonds en een ander deel via eigen gemeentelijke 

cofinanciering die is opgenomen in de begroting. Een deel van deze mensen zijn ingehuurd via het 

Huis voor de Sport Groningen. De functies zijn divers. In 2017 hebben we besloten de lopende 

overeenkomsten over 2018 door te laten lopen vanwege continuïteit van de dienstverlening en dit 

in 2018 inhoudelijk en organisatorisch te gaan harmoniseren. 

 

Sportsubsidies/harmonisatie 

We stellen een nieuwe subsidieverordening Welzijn op. De sportstimuleringssubsidie zal hier 

onderdeel van zijn. In 2018 gelden nog dezelfde subsidies als in 2017 van toepassing waren.  

 

Reclamemogelijkheden verenigingen 

De buitensportverenigingen, zoals voetbal en tennisverenigingen, hebben meestal voldoende 

mogelijkheden om reclameborden op te hangen rondom de velden. Wij zijn nu aan het 

onderzoeken of we, in sporthallen waar competitiewedstrijden plaatsvinden, delen van wanden 

beschikbaar kunnen stellen aan de desbetreffende binnensportvereniging. Iedere betreffende 

vereniging krijgt een wandruimte toegewezen waaraan ze reclameborden kunnen ophangen. De 

afmetingen en looptijd van de reclame-uitingen werken we nog nader uit. 

 

Grenzeloos Actief 

Grenzeloos Actief is een landelijk project dat zich richt op de versterking van regionale 

samenwerkingsverbanden om meedoen aan sport en bewegen te bevorderen voor mensen met een 

beperking. Ook wij doen hieraan mee. We hebben in 2017, door toen nog de HSSM-gemeenten, het 

initiatief genomen om mensen met een (verstandelijke en lichamelijke) beperking en chronische 

aandoening te vragen naar hun behoefte om te sporten of te bewegen. Tegelijkertijd brengen we 

het aanbod om te bewegen in beeld zodat een ‘sociale kaart op het gebied van sport en bewegen’ 

voor Midden-Groningen ontstaat. Deze sociale kaart is uiteindelijk te vinden via de website en app 

van Uniek Sporten en wordt ook verspreid onder bijvoorbeeld eerstelijns zorg en sociale werkers, 

zodat mensen die actief zijn in de gemeente deze informatie ook kunnen delen in hun dagelijks 

werk. 

 

Trends BIOR, beweegtuinen, outdoor 

De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van 

mensen. Een beweegvriendelijke openbare ruimte (BIOR), zoals een park of een mooie fietsroute, 

heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke 
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bijdrage aan Healthy Ageing (gezond ouder worden). Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen 

of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. 

Ook de socialiserende werking van deze ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en 

buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en 

sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. Het is ook een aantrekkelijke 

toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio.  

 

Op meerdere plekken in de gemeente zijn daarom projecten en initiatieven voor beweegtuinen, 

outdoor fitness, pannakooien, het Cruyff Court enzovoort. De betrokken sportverenigingen en/of 

betrokken dorpen en wijken moeten deze ontwikkelingen maatschappelijk dragen, maar de 

gemeente kan hierin meedenken en faciliteren of door middel van een subsidie een bijdrage 

leveren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

R.W. Munniksma H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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Wat  

 

Wanneer Kader / grondslag 

Combinatiefuncties en contracten 

buurtsportcoaches in 2018 

Gereed Besluit colleges 2017 

Organisatie combinatiefuncties  / 

buurtsportcoaches in 2019 

 

 

 

Medio 2018 

 

Rijksmiddelen  

Besluitvorming 2018 

Overleg gemeente - sportverenigingen 

 

April 2018 Niet van toepassing 

Subsidies sportstimulering in 2018 Gereed Conform 2017 

Begroting 2018 

Subsidies sportstimulering vanaf 2019 Medio 2018 Subsidieverordening Welzijn 

Tarieven gebruik sportaccommodaties 

vanaf 2019 

 

Najaar 2018 Coalitieakkoord  

Begroting 2018 

Tarievennota vanaf 2019 

Bedrijfsvoering en primaire 

dienstverlening borgen 

 

Per 1 januari 2018 Team Sport en Bewegen in 

nieuwe organisatie 

Beleid sport 

 

Per 1 januari 2018 Team Sociaal Beleid in nieuwe 

organisatie 

“Verzelfstandiging van onderdelen op 

sportgebied pakken we alleen op als het 

voldoende 

 voordelen biedt voor onze inwoners” 

 

Raadsvoorstel april / 

mei 2018 

 

Coalitieakkoord 2018 

“In 2018 gaan we in overleg met 

betrokken partijen (waaronder de 

sportverenigingen) verder met 

harmonisatie van zaken als tarieven, 

onderhoudsprogramma’s, 

gebruiksovereenkomst en subsidies voor 

sportstimulering” 

 

 

 

 

 

Loopt 

 

 

Harmonisatie  

Begroting 2018 



   

 Pagina: 6 van 6 

 Datum: 17 april 2018 

 Zaak: 2018-006861 

 

 

Wat  

 

Wanneer Kader / grondslag 

Reclamemogelijkheden verenigingen 

 

Medio 2018 Gebruiksovereenkomsten met 

verenigingen 

Meerjarenonderhoudsprogramma en 

investeringsprogramma  sportvelden 

Voorjaar 2018 Begroting 2018 

Bedrijfsvoering 

Regelgeving 

 

Keuring, onderhoudsplanning en 

investeringsprogramma sportmaterialen in 

sporthallen en gymzalen 

 

Voorjaar 2018 

 

Bedrijfsvoering 

Regelgeving 

Harmonisatie OZB compensatie voor 

sportverenigingen  

Gereed in 2017 Kadernota lokale heffingen 

2017 

Begroting 2018 

 

Grenzeloos actief / programma sporten en 

bewegen met een beperking 

 

 

Reeds gestart in 2017 

 

Grenzeloos Actief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




