1 / Faciliteren van verenigingen
Verenigingen zijn de belangrijkste aanbieders van
georganiseerde sport. Samen met verenigingen zorgen
we ervoor dat mensen kunnen sporten in goede
accommodaties. Bij de ingebruikgeving en het beheer en
onderhoud van sportaccommodaties werken we nauw
samen met verenigingen. Onze blik is tevens gericht op de
toekomst. We maken investeringen in accommodaties
mogelijk en bieden verenigingen de mogelijkheid om ook
zelf hierin te investeren. Hiervoor bieden we verenigingen
arrangementen met ruimte voor maatwerk. Daarnaast
ondersteunen we verenigingen om vitaal te blijven.
We dagen ze uit om samen te werken en hun sportaanbod
af te stemmen op de ontwikkelingen in de samenleving.
Over al deze onderwerpen hebben we in gezamenlijke
werkgroepen met de verenigingen afspraken gemaakt
via de Sportkoepel Groningen.

Investeren in sportaccommodaties
We hebben het Mulier Instituut opdracht gegeven de
behoefte aan sportaccommodaties en ontwikkelingen
en trends in de sport in onze stad opnieuw in beeld te
brengen. Hierbij betrekken we verenigingen en de
Adviescommissie voor de Sport via een begeleidingscommissie. Het rapport van het Mulier Instituut zal naar
verwachting half april 2016 verschijnen. Om in de
toekomst de noodzakelijke uitbreiding en vervanging
van sportaccommodaties mogelijk te maken creëren we
een investeringsfonds. Uit het fonds betalen we de
kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen.
Het fonds is ook bedoeld om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen in
sportaccommodaties door verenigingen zelf. Welke
investeringen voor financiering uit het investeringsfonds
in aanmerking komen en hoe we omgaan met mogelijke
overvraag, werken we rond de zomer van 2016 uit in
bestedingscriteria. Om de start van het investeringsfonds
nog dit jaar mogelijk te maken reserveren we alvast
structureel 150 duizend euro uit de intensiveringsmiddelen bedoeld in het coalitieakkoord. Wij zijn op

dit moment in gesprek met LTC Hoogkerk, de roeiverenigingen, Oranje Nassau volleybal en de voetballers
van Groen Geel, HFC ’15, Engelbert en Kids United over
accommodatiewensen. We onderzoeken de haalbaarheid van deze wensen en zullen beoordelen of we deze
wensen kunnen faciliteren.

Investeringen in clubgebouwen
en duidelijkheid over bestaande
eigendomssituaties
Verenigingen die een clubgebouw willen bouwen of
verbouwen faciliteren we door hen via een zakelijk recht
het eigendom van de opstal aan te bieden. Dit geeft
verenigingen zekerheid over de eigendomssituatie en
stelt hen in staat om voor het doen van investeringen
- bijvoorbeeld in energiebesparende maatregelen - zo
nodig bij een bank te kunnen lenen. Voor een door de
vereniging te sluiten lening verlenen we in samenwerking
met de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, op basis
van nader te formuleren criteria, een garantstelling.
Voetbalvereniging Groen Geel is de eerste vereniging
waarmee we dit op korte termijn zo regelen.
In alle gevallen maken we per vereniging afspraken over
de eigendoms-/gebruikssituatie van clubgebouwen.
Uitgangspunt is dat we eventuele overdracht van
eigendommen juridisch en financieel goed regelen en
dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in één
hand komen te liggen. Een vereniging is eigenaar of
huurder van het clubgebouw, met in elk van deze
situaties de rechten en plichten die daar bij horen.

We houden de kosten laag
Verenigingen die zelf werkzaamheden willen uitvoeren in
het kader van beheer en onderhoud bieden we hiertoe
de mogelijkheid. We bieden deze verenigingen in ruil
daarvoor een reële vergoeding. Hiervoor maken we per
vereniging maatwerkafspraken. We onderzoeken wat het
verlagen van de temperatuur in sporthallen en
gymzalen oplevert aan energie- en kostenbesparing.
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Hierbij betrekken we de gebruikers van de betreffende
accommodaties. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de energielasten van sportaccommodaties
te verlagen door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Optimale bezetting
sportaccommodaties
Om de beschikbare sportaccommodaties optimaal te
kunnen benutten:
• Voeren we per accommodatie geplande overleggen
met de gebruikers; vanaf dit seizoen doen we dat ook
voor de sporthallen2. In dat overleg, tussen de
betrokken verenigingen en de WSR, wordt het rooster
van de betreffende accommodatie besproken en
verder thema’s als schoon/heel/veilig, onderhoud en
vervanging en actuele onderwerpen.
• Gaan we bij de ingebruikgeving van accommodaties
zoals ook al aangegeven in de Accommodatienota
niet automatisch uit van ‘de oudste rechten’, maar
van de actuele behoefte van verenigingen, geven we
verenigingen bij botsende belangen voorrang boven
particuliere huurders en verhuren we sporthallen in
principe in z’n geheel in plaats van in delen.
• Onderzoeken we de mogelijkheid van het online
inzichtelijk maken van de bezetting van accommodaties
en de mogelijkheid om accommodaties online te
reserveren, te betalen en hiertoe toegang te verkrijgen.
• Stimuleren we verenigingen de topdrukte op de
sportparken op piekmomenten te verlagen, door bij
voorbeeld in de middag langer door te spelen.
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Creëren ‘level playingfield’
op sportparken
De door verenigingen gesignaleerde ongelijkheid ten
aanzien van de te betalen lasten op sportparken pakken
we aan. Het eerder gestarte project ‘Basis op orde ‘
ronden we af. Uitgangspunt is dat we verenigingen gelijk
behandelen als het gaat om de lasten voor energie, OZB
en vergoedingen voor gemaakte kosten.

Samenwerking stimuleren
Samen sta je sterker. We stimuleren verenigingen waar
mogelijk meer samen op te trekken. Door samen te werken
kunnen werkzaamheden worden verdeeld en kunnen
accommodaties beter worden benut. Bij onderhoud en
vervanging van bestaande accommodaties en ook bij het
realiseren van nieuwe accommodaties, zullen we ons
steeds afvragen wat samenwerking tussen verenigingen,
maar ook samenwerking van de gemeente met andere
partijen kan opleveren om sportaccommodaties breed
in te zetten en betaalbaar te houden. Samenwerking
kan ook bijdragen aan vermindering van de druk bij
verenigingen die ontstaat door het gesignaleerde tekort
aan vrijwilligers. We stimuleren samenwerking tussen
verenigingen via accommodatie-overleggen en door het
organiseren van thema-avonden of bijeenkomsten, waar
nieuws en ontwikkelingen kunnen worden gedeeld.

Op alle sportparken functioneert inmiddels een zogeheten parkoverleg. In dit overleg tussen de WSR en alle gebruikers dat twee keer per jaar wordt gehouden, worden allerlei onderwerpen
besproken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op het park.

Vitale verenigingen en
verenigingsondersteuning

Gebruikersgerichte
dienstverlening

De kracht van verenigingen zit in het zelf organiserend
vermogen. Om hiertoe in staat te zijn is het belangrijk
dat verenigingen vitaal zijn. Een vitale vereniging is een
vereniging waar mensen graag sporten, die organisatorisch en financieel de zaken goed op orde heeft, over
voldoende vrijwilligers beschikt en aan de vereiste
juridische voorwaarden voldoet. Vitaliteit is in eerste
instantie een zaak van verenigingen zelf. Waar nodig
kunnen verenigingen rekenen op ondersteuning.
Verenigingen kunnen voor ondersteuning een beroep
doen op de bond waarbij ze zijn aangesloten. Daarnaast
bieden we als gemeente verenigingsondersteuning via
het Huis voor de Sport Groningen. Een deel van de
verenigingen heeft aangegeven niet tevreden te zijn met
de ondersteuning die het Huis voor de Sport biedt.
We zijn inmiddels gesprekken gestart met de verenigingen
en het Huis voor de Sport om te bezien hoe de vraag
naar ondersteuning en het aanbod daarvan beter op
elkaar afgestemd kan worden.

Voor verenigingen is het soms lastig om de juiste ingang
te vinden in de gemeentelijke organisatie. We richten
onze organisatie daarom meer gebruikersgericht in.
Bij de WSR gaan we in 2016 werken met een vaste
contactpersoon voor verenigingen voor alle niet-dagelijkse
of bijzondere onderwerpen. Verder gaan we de uitkomsten
van klanttevredenheidsonderzoeken voor de publicatie
ervan bespreken met de verenigingen van de betreffende
accommodatie, om eerder aan oplossingen van gesignaleerde knelpunten te kunnen werken.

Vrijwilligers!

Promotie Sportplein Groningen
Sportplein Groningen is een netwerkorganisatie waarin
kennisinstellingen, Huis voor de Sport Groningen, UMCG,
Topsport Noord, provincie Groningen en de gemeente
kennis delen. Niet alle verenigingen zijn bekend met
deze organisatie en het bijbehorende digitale platform.
Dit platform is een vindplaats van informatie op verschillende gebieden. We gaan in onze communicatie naar
verenigingen Sportplein Groningen nadrukkelijk onder
de aandacht brengen.

Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers.
Verenigingen geven aan in toenemende mate problemen
te ondervinden bij het zoeken naar en het behouden van
geschikte vrijwilligers. Samen met verenigingen en het
Huis voor de Sport gaan we op zoek naar creatieve
oplossingen die het doen van vrijwilligerswerk in de sport
aantrekkelijker maakt. Daarnaast zullen we bij het activeren van bijstandsgerechtigden met een afstand tot de
arbeidsmarkt aandacht besteden aan de mogelijkheid om
vrijwilligerswerk te gaan doen in de sport. Ook onderzoeken we de mogelijke inzet van Participatiebanen bij
sportverenigingen.
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