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MEERJARENPROGRAMMA  Voorwoord

Met trots presenteer ik  
u dit Meerjarenprogramma 
Sport & bewegen 2016 – 2020

 We laten hiermee zien wat onze ambities zijn en - belangrijker 
nog - wat we de komende jaren daadwerkelijk gaan doen om  
deze  ambities te realiseren.

Sport en bewegen heeft een belangrijke plek in onze  samenleving. En dat is logisch. 
Sporten is leuk en draagt tegelijkertijd bij aan  ontmoetingen tussen mensen,  integratie, 
gezond oud worden en daarmee het voorkomen van hoge zorgkosten. De basis voor het 
gezond oud worden ligt bij een sportieve opvoeding van de jeugd. Door samen met 
scholen te investeren in goed bewegingsonderwijs en te zorgen voor naschoolse sport
activiteiten in samen werking met de sportverenigingen, bieden we alle  kinderen een 
sportieve basis en de kans om hun sporttalent te  ontdekken. 

Met het programma spelen we ook in op kansen. We creëren een (co-)investeringsfonds om nieuwe 
 accommodaties te kunnen realiseren en leggen nadrukkelijk de verbinding tussen sport en ontwikke-
lingen in het maatschappelijke en het fysieke domein. 

In de afgelopen periode ben ik bij veel verschillende verenigingen en sportinitiatieven langs geweest. 
Daar heb ik gezien met hoe veel passie vrijwilligers en professionals met de sport bezig zijn. Met dit 
programma proberen wij bij die energie aan te sluiten. Het programma is tot stand gekomen dankzij 
het intensieve overleg met de sportverenigingen via de Sportkoepel Groningen, de Adviescommissie 
voor de Sport, kennis instellingen en vele andere partijen die actief zijn in de sport. Het is daarmee een 
breed gedragen programma geworden waarmee we  samen volop aan de slag gaan!

Paul de Rook,
wethouder Sport
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MEERJARENPROGRAMMA  Inleiding

“KEIN GELOEL, 
 FUSSBALL SPIELEN”

Training B-Quick E1, Sportcomplex 'Stadion de Esserberg' in Haren

Ernst Happel  
Voormalig bondscoach Nederlands Elftal
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Sporters zijn doeners 
en gericht op actie…
En geheel in lijn hiermee presenteren wij dit actiegericht Meerjaren-
programma Sport & bewegen 2016-2020. In 2009 beschreven we al 
eens waarom sport en bewegen belangrijk is en gaven we de kaders aan 
van ons beleid. In het nu voorliggende meerjarenprogramma geven we 
aan wat we samen met de stad - burgers, verenigingen, ongebonden 
sporters en kennisinstellingen - de  komende jaren gaan doen om zoveel 
mogelijk Stadjers in beweging te krijgen. Daarmee scheppen we de 
voorwaarden voor - sportieve - ontmoetingen  tussen mensen, leveren 
we een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid van onze 
inwoners en zorgen we voor een leefbare stad waar mensen graag 
wonen en werken.

Dit programma is tot stand gekomen na overleg met de belangrijkste 
spelbepalers. We hebben intensief overleg gevoerd met de sport-
verenigingen via de Sportkoepel Groningen, een nieuwe speler 
op het veld die als aanspreek punt fungeert voor het grootste deel 
van de verenigingssport. In werkgroep verband hebben we alle thema’s 
die spelen in de verenigingssport besproken.

Ook hebben we gebruik gemaakt van het resultaat van de expert-
meetings die de gemeenteraad met de Sportkoepel Groningen heeft 
georganiseerd. Tijdens een tweedaagse themasessie hebben we 
gesprekken gevoerd met Topsport Noord, de Hanzehogeschool, het 
Alfa-college, Healthy Ageing NN, stichting Sportwijk Nijlân, Running 
Coffee en de Adviescommissie voor de Sport. Daarnaast hebben we 
afstemming gezocht met de ontwikkelingen in het sociale en het 
ruimtelijke domein. 

Met deze inbreng is het programma afgestemd op nieuwe ontwikke-
lingen en actuele wensen en behoeften van de verschillende spelers 
in het veld en de samenleving. Dit programma is het vervolg op het 
eerdere conceptprogramma dat wij begin dit jaar presenteerden. 
Het conceptprogramma is in februari 2016 besproken tijdens een 
brede infomatiebijeenkomst voor belangstellenden. Daarnaast is 
het conceptprogramma besproken met de Sportkoepel en heeft 
de Adviescommissie voor de Sport hierover advies uitgebracht. 
Passend bij de dynamiek van sport en bewegen zullen we het 
meerjarenprogramma periodiek herijken. 
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MEERJARENPROGRAMMA  

TOEGANKELIJK EN 
VOOR IEDEREEN
Zoveel mogelijk Stadjers komen in 
beweging en beleven plezier aan 
sporten en bewegen. In de nabijheid 
van Stadjers is voldoende ruimte voor 
sport en bewegen. 

Goed bereikbare en betaalbare 
sportaccommodaties en een 
openbare ruimte die uitnodigt tot 
bewegen, zijn hiervoor belangrijke 
voorwaarden.

Ambities

MEER RUIMTE 
VOOR SPORT 

EN BEWEGEN! 

Dat is en blijft de kern van ons beleid.
We houden vast aan de ambities die we op 

basis hiervan in de sportvisie1 formuleerden:

1  Sportvisie 2010/20  ‘Meer ruimte voor sport en bewegen. Creatief met tape!’ vastgesteld door de raad op 30 september 2009. 
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SPORTIEVE BASIS 
VOOR DE JEUGD
Plezier in sport en bewegen op jonge 
leeftijd is mede bepalend voor de 
sportdeelname op latere leeftijd.
 
Alle jeugd geven we daarom een 
sportieve basis mee om zijn talent 
voor sport en bewegen te ontdekken 
en te ontwikkelen. Samen met scholen 
zorgen we voor kwalitatief goed 
bewegingsonderwijs, zowel op school, 
na school als bij sportverenigingen.

We blijven in sportaccommodaties investeren. Samen met het 

Noorderpoortcollege werken we aan de voorbereidingen voor de 

bouw van sporthal Europapark en we bouwen een spelhal in De Wijert. 

Ook de openbare ruimte in onze stad kent prachtige faciliteiten voor 

sport en spel. Zo beschikken we onder meer over:

ONTWIKKELING 
VAN TOPTALENT
Sporters met talent ondersteunen we 
om hun talent verder te ontwikkelen. 
Dit past bij onze ambities van 
Groningen als City of Talent. 

We werken hierbij nauw samen met 
de kennisinstellingen op het gebied 
van sport en talentontwikkeling.

9 
SPORTHALLEN

29 

GYMLOKALEN

3 
DOJO’S

SPORTPARKEN 
met faciliteiten voor o.a. voetbal, 
korfbal, hockey, rugby, honkbal 
en softbal, american football, 

atletiek, paardensport en 
wielersport

17

4 
ZWEMBAD-
COMPLEXEN 

(waarvan 3 overdekt  
en 1 openlucht) 1 

IJSBAAN EN 
IJSHAL

8 

SKATEPARKEN

1 

‘4 MIJL’-CIRCUIT
KARDINGE

10 

TENNISBANEN 
op 7 locaties

2 

KRAJICEK 
PLAYGROUNDS

2 

CRUYFF
COURTS

30 

SPORTVOORZIENINGEN 
(voetbalkooien met tevens 

mogelijkheden voor 
andere sporten)

BASKETBAL-
VELDEN

25 

2 

GELEGENHEDEN 
voor buitenfitness, Street-

workout, Mountainboardpark, 
Downhillbikepark, Pedalpark 

Groene long Beijum
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MEERJARENPROGRAMMA  Strategieën

IN ACTIE!
In dit hoofdstuk geven we aan hoe we onze 
ambities willen realiseren. We presenteren 
vijf uitvoeringsstrategieën waarin we 
 aangeven wat we daar concreet voor gaan 
doen. We starten nieuwe initiatieven en 
 tegelijkertijd zetten we door wat succesvol is.

Hockeyvereniging GHBS, Sportpark Corpus den Hoorn
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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 sport- 
accommodaties
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 begeleidings-
commissie. 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 cofinan-
ciering 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 intensiverings-
middelen bedoeld in het coalitieakkoord. Wij zijn op  

dit moment in gesprek met LTC Hoogkerk, de roei-
verenigingen, Oranje Nassau volleybal en de voetballers 
van Groen Geel, HFC ’15, Engelbert en Kids United over 
accommodatiewensen. We onderzoeken de haalbaar-
heid 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 mogelijk-
heden om de energielasten van sportaccommodaties  
te verlagen door het nemen van duurzaamheidsmaat-
regelen.

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.

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.

2  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.
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Vitale verenigingen en 
 verenigingsondersteuning
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 organisato-
risch 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.

Vrijwilligers!
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 active-
ren van bijstandsgerechtigden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aandacht besteden aan de mogelijkheid om 
vrijwilligerswerk te gaan doen in de sport. Ook onder-
zoeken we de mogelijke inzet van Participatiebanen bij 
sportverenigingen. 

Gebruikersgerichte 
 dienstverlening
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 
contact persoon 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 gesigna-
leerde knelpunten te kunnen werken.

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 verschil-
lende gebieden. We gaan in onze communicatie naar 
verenigingen  Sportplein Groningen nadrukkelijk onder 
de aandacht brengen.
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3  Hiervan wordt 1,7 fte ingezet voor Urban House via VRIJDAG.
4  De wijken waarin we werken met Bslim zijn: Beijum, Lewenborg, Indische buurt/de Hoogte, Hoogkerk, Selwerd/ Paddepoel/Tuinwijk, Vinkhuizen, Oosterparkwijk en De Wijert/Corpus den Hoorn.  
5  ‘Groningen Fit!’ is de Groningse invulling van de integrale landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waarin met preventieve en curatieve interventies wordt gewerkt  

aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving van de jeugd en de ouders.

2 / Jeugd in beweging

We bieden jeugd een sportieve basis door hen de 
kans te geven plezier te beleven aan sport en 
bewegen, talent hiervoor te ontdekken en verder te 
ontwikkelen. Het onderwijs vormt hierin een 
belangrijke partner.

Bslim 3.0
We ontwikkelen Bslim door naar Bslim 3.0.
De beschikbare 26 fte combinatiefuncties benutten we 
vanaf 1 januari 2016 volledig voor3:
•  Binnenschools: bewegingsonderwijs. Het aantal 

scholen waar twee uur bewegingsonderwijs wordt 
gegeven door een vakleerkracht gymnastiek breiden 
we verder uit. In gezamenlijke verantwoordelijkheid 
met het onderwijs maken we goede afspraken over 
het programma.

•  Buitenschools: schoolsportclub. Samen met 
sportverenigingen zorgen we in alle Bslim-wijken4 voor 
een sportaanbod op school, zodat de overgang naar 
de sportvereniging makkelijker wordt.

•  Naschoolse activiteiten voor het VMBO.
•  Sportactiviteiten voor kinderen in de wijk.
•  Sportinstuiven: kinderen kunnen gebruik maken van 

een laagdrempelig aanbod vlak na schooltijd.
•  We zetten de Sporthopper voort. Kinderen kunnen 

hierdoor kennismaken met verschillende sporten.  
De Sporthopper wordt nu digitaal aangeboden en hier 
is veel belangstelling voor.

•  Incidentele activiteiten, zoals: de Buurt Battle en 
Gezond Scoren in samenwerking met FC Groningen.

Bslim richt zich met sport en beweegactiviteiten op de 
jeugd. In samenhang hiermee werken we met landelijke 
en lokale partners in de gezamenlijke wijkaanpak 
‘Groningen Fit!’ aan het bevorderen van een gezonde 
leefstijl onder jongeren en hun ouders om de toename 
van overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen5.
Het lectoraat van het Hanze Instituut voor Sportstudies 
monitort het verloop van de uitvoering van Bslim.

Samenhang van programma’s 
in de wijk, inclusief nieuw 
 sportaanbod
We zorgen er samen met het onderwijs voor dat 
 programma’s van scholen in de wijk op elkaar worden 
afgestemd. Hierdoor geven de vakleerkrachten aan de 
scholen in de wijk op een efficiënte en doelgerichte 
 manier gymnastiekles. Sporten zal niet meer per definitie 
in het gymnastieklokaal plaatsvinden.

We bieden ook andere vormen aan, zoals:
•  Bswim: een module van zes weken bewegings-

onderwijs in het water voor de groepen 6, 7 en 8.
•  Talent voor Topsport op school: kinderen krijgen 

training van topsporttrainers van de Regionale 
trainingscentra (RTC’s) in de stad.

Voortgang in ontwikkeling
De vakleerkrachten houden de beweegontwikkeling  
van kinderen bij via een leerlingvolgsysteem en hebben 
extra aandacht voor kinderen met beweegproblemen 
(Motorische Remedial Teaching) en kinderen die juist 
extra talent hebben.

Atletiekcentrum Stadspark
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3 / Ruim baan voor talent

Sporttalenten ondersteunen we in hun ontwikkeling om 
topsporter te worden. We zetten ons beleid voort dat we 
hebben geformuleerd in de nota ‘Talent voor topsport! 
Topsportbeleid gemeente Groningen 2013-2020’. 
We benutten daarbij de kracht en know how van de 
kennisinstellingen in onze stad. Kernonderdelen van 
ons beleid zijn dat we inzetten op het ontdekken en 
ontwikkelen van talenten en het stimuleren van 
toptalenten om topsporter te worden. Dat begint op 
de basisschool door alle kinderen de kans te geven 
te ontdekken waar ze goed in zijn. 

Ruim baan voor talent
Hiervoor:
• Subsidiëren we RTC’s als het gaat om de  
 accommodatie en de trainer.
•  Geven we RTC’s een voorrangspositie bij de 

ingebruikgeving van bepaalde accommodaties.
• Subsidiëren we talentevenementen.
•  Belonen we prestaties van sporters met een 

sportpenning en een jong talent met een 
sportstimuleringsprijs.

Samenwerking topsport
Topsport is van belang voor de stad. Topsporters geven 
de stad uitstraling en vormen inspirerende voorbeelden 
voor jonge sporters. We willen de onderlinge samen-
werking tussen topsportclubs, kennisinstellingen en de 
gemeente verstevigen door in gesprek te gaan over:
 
•  talentontwikkeling;
•  facilitaire samenwerking;
•  topsport en onderwijs;
•  topsport in relatie tot brede  

maatschappelijke initiatieven.

Versterking verbinding tussen  
top- en breedtesport
We willen een beter beeld krijgen van breedtesport-
verenigingen die aan talentontwikkeling werken, of de 
ambitie hebben om daar aan te willen gaan werken.  
Dit stelt ons in staat om aanwezige kennis uit de topsport 
en de RTC’s ten goede te laten komen aan deze vereni-
gingen. Om het gewenste inzicht te krijgen laten we het 
sportlandschap in beeld brengen. Dit doen we in samen-
werking met de verenigingen en kennisinstellingen.

Om meer verbinding te creëren tussen topsport en 
breedtesport:
•  Faciliteren we een bijeenkomst tussen Topsport Noord 

en belangstellende breedtesportverenigingen waarin 
de laatste ontwikkelingen rondom de RTC’s en de 
breedtesport kunnen worden uitgewisseld.

•  Vragen we RTC’s om niet alleen clinics te verzorgen op 
basisscholen maar ook bij verenigingen met ambities 
op het gebied van talentontwikkeling.

•  Subsidiëren we het Sport Science Instituut van de RUG 
voor het realiseren van kennisuitwisseling met de 
breedtesport. 

Talentevenementen
We vinden het belangrijk dat talentvolle sporters ook 
kunnen excelleren in hun eigen stad. Op dit moment kan 
dat op het Holland Nordic Basketball Tournement (HNBT), 
op de 4 mijl op het onderdeel talentontwikkeling (team  
4 mijl) en op het Schaakfestival Groningen. We streven er 
naar om het aantal evenementen uit te breiden waardoor 
de stad nog aantrekkelijker wordt voor talent.

Topsportzorgcentrum
De NV Euroborg ontwikkelt op het sportpark Corpus den 
Hoorn een Topsport Zorgcentrum. Een centrum voor 
trainingsfaciliteiten van FC Groningen en (medische) 
begeleiding. Dit centrum biedt diensten aan zoals 
medische en trainingsfaciliteiten, aan zowel de top- als 
breedtesport.
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Sporten vindt niet alleen meer plaats in zalen of binnen 
de hekken van een sportpark. De openbare ruimte wordt 
steeds meer gebruikt als plek voor sport en bewegen, 
in georganiseerd of in ongeorganiseerd verband. 
Het Noorderplantsoen is hier een mooi voorbeeld van. 
In de nota ‘De Bewegende Stad, Visie op de inrichting 
van de sportieve en speelse openbare ruimte’ hebben we 
aangegeven dat we de openbare ruimte in onze stad zo 
willen inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen en 
dat we de afgesloten sportparken een open karakter 
willen geven6. Het gaat daarbij niet alleen om de aanleg 
en inpassing van sportinfra structuur, maar ook om het 
in overleg met de wijk creëren van meer uitdagende 
speelplekken. We geven hier de komende tijd 
uitwerking aan door:

Aan te sluiten bij herinrichtingsopgaven:

Sportieve inrichting deksels Zuide-
lijke ringweg: het Zuiderplantsoen
Met de bouw van de Zuidelijke ringweg ontstaat een 
nieuw stuk ‘stad’ tussen Helpman, de Herewegbuurt, de 
Linie en de Oosterpoort, genaamd ‘het Zuiderplantsoen’. 
In 2016/2017 zal de aannemer het ontwerp van het nieuwe 
park nader uitwerken. Wij dagen omwonenden en 
sportverenigingen uit om bij de uitwerking van het
 ontwerp sport en bewegen in de inrichting van het park 
te integreren. Dat kan variëren van speelveldjes tot een 
openbare sportschool in de buitenruimte. In elk geval 
creëren we een joggingrondje Zuiderplantsoen - Kemp-
kensberg. Ten slotte maken logische fietsverbindingen 
het park sociaal veilig en sport zichtbaar. Het Zuider-
plantsoen koppelen we via een sportieve route aan 
het nieuwe sportcentrum Europapark.

Sportpark Europapark
Het nieuwe sportcentrum Europapark wordt het middel-
punt van een sportief ingericht park rondom het gebouw. 

Samen met gebruikers van het park geven we actieve 
sportvoorzieningen vorm voor dubbelgebruik. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een stormbaan voor een legerop-
leiding, die tegelijkertijd prima kan dienen als speelvoor-
ziening of bootcamp trainingsfaciliteit. Ook denken we 
aan mogelijkheden voor een beach-accommodatie, een 
multi-court en faciliteiten voor boogschieten en water-
sport. Om deze faciliteiten goed bereikbaar te laten zijn 
creëren we een sportieve route tussen het Zuiderplantsoen 
en het Europapark die aansluit op het sportcentrum.

Gebiedsontwikkeling 
 Oosterhamrikzone
In 2016 komen we tot een bestuurlijke voorkeursvariant 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Oosterhamrik-
zone. Landschapsarchitect Peter Veenstra (LOLA) maakt 
hiervoor een plan op basis van de uitwerking van vier 
varianten, waaronder de voorkeursvariant van de buurt. 
Het is onze ambitie met de herinrichting van de Ooster-
hamrikzone ruimte te kunnen bieden aan fietsen, joggen, 
skaten en wandelen langs het water. Met een nieuwe 
rechtstreekse verbinding naar Kardinge kunnen we ons 
grootste sportpark met prachtige voorzieningen op een 
logische manier bereikbaar maken vanuit het stadscentrum.

Meerstad: mountainbikeroute, 
spel & beweging in het wijkpark
In het wijkpark in Meerstad creëren we met een glooiend 
landschap ruimte voor spel en beweging. Aan het water 
wordt samen met bewoners en andere partijen een plek 
gemaakt voor natuurlijk spelen, met bijvoorbeeld klim-
bomen, een trekvlot, stapstenen en een kabelbaan.  
Verder onderzoeken we de mogelijkheid om de ruimte in 
Meerstad te benutten voor de aanleg van een mountain-
bike route: de eerste route in onze provincie ten noorden 
van de A7 op slechts vijf kilometer van de stad.

4 /  Sportieve ruimte openbaar  
& Openbare ruimte sportief

6  Vastgesteld door het college op 21 januari 2014.
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Sportparken toegankelijker maken:

Toegankelijkheid en openheid 
Sportpark Corpus den Hoorn
De komst van trainingsfaciliteiten voor FC Groningen 
biedt kansen voor het opnieuw vormgeven van de entree 
tot dit sportpark en het creëren van doorgaande fietsroutes 
door dit park. Samen met de betrokken verenigingen en 
de omliggende wijken geven we hier uitwerking aan.

Ontwikkeling Sportpark 
West End / Vinkhuizen
Sportpark West End is een groen stedelijke ontwikkel-
locatie van formaat, ooit bedoeld als reservering voor 

een nieuwe, sociaal veilige wijkontsluitingsroute, maar 
inmiddels al jaren braakliggend en zonder plannen.  
We willen dit geïsoleerde sportpark een open karakter 
geven met doorgaande fietsroutes zoals aangegeven in 
het ‘Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen 
2015-2025’ (Fietspad Diamantlaan – Friesestraatweg), een 
betere en veiligere entree met parkeergelegenheid en 
een verbinding naar de scholen. Hierdoor krijgt het park 
een betere verbinding met de wijk en maakt het gebruik 
door andere doelgroepen mogelijk. Ook ontstaat er zo 
een nieuwe ontsluiting van een woningbouwlocatie.  
De mogelijkheden die dit biedt verkennen we met de 
betrokken verenigingen en de buurt.

Basketbalveld Noorderplantsoen
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Bar Brothers Groningen 
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Nieuwe plekken creëren voor sporten en spelen in de stad:

Calisthenics in Ebbingekwartier
Vanuit Let’s Gro 2014 creëren we met samen met de 
groep ‘Bar Brothers’ en woningbouwcorporatie Nijestee 
een calisthenicspark aan de Vrydemalaan, grenzend aan 
de Healthy Ageing Campus. Calisthenics is een nieuwe 
sport waarbij oefeningen worden gedaan met het eigen 
lichaamsgewicht en een minimale hoeveelheid apparatuur. 
Uitvoering begin 2016.

Sportieve inrichting De Hunze
Samen met de bewoners hebben we ideeën ontwikkeld 
voor een sportievere inrichting van de wijk. De plannen 
hiervoor zijn inmiddels gereed. Begin 2016 start de aanleg.

Vervanging speelplek Oosterkade 
/ sportieve herinrichting 
 Eemskanaalzone
De bestaande speelplek aan de Oosterkade is aan 
 vervanging toe. Samen met bewoners zoeken we naar 
ideeën om de speelplek een sportieve inrichting te geven. 

Het bijzondere aan deze plek is dat die in de binnenstad 
ligt. In de binnenstad zijn niet zoveel sport- en speel- 
 plekken. De doelgroep voor deze speelplek is dan ook 
breder: het gaat niet alleen om direct aanwonenden, 
maar ook om andere bewoners van en bezoekers aan de 
binnenstad. Ook een looproute met fitness-mogelijkheden 
langs het Eemskanaal zou door de komst van een nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug onderdeel van dit plan kunnen 
zijn. De ideeën beperken zich dus niet alleen tot de 
speelplek maar zijn een springplank voor de sportieve 
herinrichting van de Eemskanaalzone langs de kades.

De opsomming van projecten in dit programma  
vormen een eerste aanzet. Nieuwe ontwikkelingen en 
veranderingen in wensen en behoeften uit de samen-
leving zullen in de toekomst leiden tot nieuwe projecten. 

Tijdens Let’s Gro 2015 hebben we Stadjers in een 
workshop met als titel ‘Hoe wil jij bewegen?’ 
uitgenodigd aan te geven hoe men graag wil sporten in 
de openbare ruimte en wat er op dit punt verbeterd kan 
worden (www.letsgro.nl/program/hoe-wil-jij-bewegen).  
Deze site houden we in de lucht tot en met het congres 
‘Building the future of health’ in juni 2016. Het resultaat 
hiervan beoordelen we en verwerken we waar mogelijk 
in het programma.

INHOUDSOPGAVE 19



MEERJARENPROGRAMMA  

5 /  Sport verbindt

7  Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, RIVM 2015.

Sport en bewegen maakt en houdt mensen fit en 
gezond, zorgt voor ontmoetingen en draagt bij aan 
integratie. Dit is de verbindende kracht van sport. 
Die kracht willen we versterken door sport en 
bewegen te verbinden met de sociale wijkstructuur. 
De WIJteams en sociaalculturele accommodaties 
vormen hierin een belangrijke rol.

Programmering sportaanbod  
in de wijk
We zijn inmiddels in gesprek met verenigingen, WIJ-
teams en sociaal-culturele accommodaties met als doel te 
 komen tot programma’s van sport- en beweegactiviteiten 
in de wijk. Programma’s die niet alleen openstaan voor 
verenigingsleden, maar ook voor andere wijkbewoners; 
jong en oud. Hierbij zoeken we afstemming met de acti-
viteiten in het kader van Bslim en Groningen Fit! 

Participeren via sport
Sportverenigingen bieden mensen de kans om actief te 
zijn. Dat kan via sportbeoefening, maar ook door het 
verrichten van allerlei soorten werkzaamheden die van 
belang zijn om een vereniging draaiende (vitaal!) te  houden. 
Aangezien verenigingen behoefte hebben aan meer 
 vrijwilligers zullen we bij het activeren van bijstands-
gerechtigden de mogelijkheden voor het doen van 
 vrijwilligerswerk in de sport actief onder de aandacht 
brengen. Daarnaast onderzoeken we met verenigingen 
de mogelijkheid voor het creëren van een aantal Partici-
patiebanen in de verenigingssport. Bij voetbalvereniging 
DIO Groningen heeft dit inmiddels geleid tot de inzet 
van twee Participatiebanen.

Sporten voor mensen met een 
 beperking
Deelname aan sport is niet voor iedereen even makkelijk. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking 
 minder sporten7. Dit vinden wij ongewenst. 
Wij sluiten daarom aan bij het door het ministerie van 
VWS geïnitieerde programma ‘Grenzeloos actief, maakt 
sporten en bewegen voor mensen met een beperking 
mogelijk’. Een belangrijke pijler in dit programma is het 
realiseren van een goede match tussen vraag naar en 
aanbod van sportmogelijkheden voor mensen met een 
beperking. Hierbij worden WIJ-teams betrokken, sport-
aanbieders en instellingen die een rol hebben in de 
 begeleiding van mensen met een beperking. Dit gebeurt 
in een regionaal samenwerkingsverband.

INHOUDSOPGAVE20



Competitieavond zaalvoetbal bij Sporthal de Brug
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MEERJARENPROGRAMMA  Monitoring

MONITORING
Dit meerjarenprogramma geeft verdere 
 uitwerking aan de ambities die we hebben 
 geformuleerd in de Sportvisie 2010/20.  
‘Meer ruimte voor sport en bewegen.  
Creatief met tape!’ In deze sportvisie hebben 
we aangegeven de relevante thema’s rondom 
ons sportbeleid te volgen en te evalueren.
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In 2012 verscheen de eerste Sportmonitor en inmiddels 
is de tussenmeting 2015 verschenen. De Sportmonitor 
rapporteert over algemene indicatoren, de fysieke 
sportinfrastructuur en het sport- en beweeggedrag 
van mensen. Met het verschijnen van dit meerjaren-
programma gaan we vanaf nu op een andere manier 
over de effecten van ons beleid rapporteren.

In dit meerjarenprogramma formuleren we met de 
onderscheiden uitvoeringssstrategieën specifieke acties 
waarvan we de geleverde inspanning en het resultaat 
willen meten. Om de resultaten van het beleid op het 
terrein van sport en bewegen en de maatschappelijke 
effecten hiervan op een samenhangende en eenduidige 
manier te kunnen monitoren en evalueren, hebben we 
een nieuwe set indicatoren ontwikkeld die als bijlage bij 
dit programma is opgenomen. We maken hierbij 
onderscheid tussen indicatoren die de maatschappelijke 
effecten van het beleid, de outcome van het beleid en 
de prestaties van beleidsinstrumenten zichtbaar maken. 

De beschikbare resultaten stellen we rond de zomer van 
2016 online beschikbaar als onderdeel van de Basismonitor. 
Bij de herijking van het meerjarenprogramma betrekken 
we steeds de meest actuele resultaten van het sportbeleid.

Onze inspanningen en prestaties op het gebied van 
sport en bewegen gaan we ook vergelijken met die van 
andere gemeenten. We willen onze positie op het 
gebied van sport en bewegen met behulp van gegevens 
van NOC*NSF in landelijk perspectief plaatsen. 
Bovendien doen we vanaf 2016 mee aan de monitor van 
de Vereniging Sport en Gemeenten. De monitor maakt 
vergelijking van scores tussen gemeenten mogelijk op 
verschillende indicatoren, bijvoorbeeld: bezettings-
graden sportaccommodaties, verhouding sportruimte 
per inwoner, sportbudget per inwoner en percentage 
van de inwoners dat voldoet een de Nederlandse Norm 
voor Gezond Bewegen. Deelname aan de monitor levert 
bovendien input voor een platform voor kennisdeling 
tussen gemeenten onderling.
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FINANCIERING
Hieronder geven we per strategie aan hoe we 
omgaan met de financiering van de concrete 
projecten. We zoeken daarbij naar dwars-
verbanden met andere programma’s op  
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling,  
re-integratie & participatie, gezondheid en  
wijkgewijs werken.

Faciliteren van verenigingen
De gemeentelijke sportaccommodaties financieren we uit de begroting van de Werkmaat-
schappij Sport en  Recreatie (WSR). Om ook in de toekomst vervanging en uitbreiding van 
sportaccommodaties mogelijk te maken, maken we in de begroting middelen vrij voor het 
creëren van een investeringsfonds. Dit fonds is ook bedoeld om verenigingen in staat te stel-
len via cofinanciering bij te dragen aan investeringen in sportaccommodaties.  
Rond de zomer van 2016 werken we het investeringsfonds verder uit zodat we nog dit jaar 
nieuwe investeringen mogelijk kunnen maken. We houden de kosten voor  verenigingen zo 
laag mogelijk en stellen verenigingen in staat om werkzaamheden te verrichten in ruil voor 
een reële vergoeding. De verenigingsondersteuning via het Huis voor de Sport financieren 
we uit de programma begroting voor Sport en bewegen.

Jeugd in beweging
Vanuit het Rijk krijgen we geld voor de inzet van in totaal 26 fte combinatiefunctionarissen. 
Tezamen met de inzet van gemeentelijke cofinanciering zetten we hiervan 22,8 fte in voor 
activiteiten ten behoeve van de jeugd.
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Ruim baan voor talent
De middelen voor de ontwikkeling van talentvolle sporters 
komen uit de programmabegroting voor Sport en  
bewegen. Daarnaast zetten we 3,8 fte van de beschik-
bare middelen voor combinatiefunctionarissen in voor 
trainers bij RTC’s. Het andere deel van de kosten van 
deze combinatiefunctionarissen wordt betaald door de 
betreffende sportbond.

Sportieve ruimte openbaar  
& openbare ruimte sportief
De financiering van het sportief inrichten van de openbare 
ruimte willen we waar mogelijk mee laten lopen in de
financieringsopzet van het betreffende (her-)inrichtings-
project. Daarnaast zetten we vanuit het programma  
sport en bewegen de (extra) intensiveringsmiddelen in 
(De Bewegende Stad).

Sport verbindt
Het creëren van ontmoetingen tussen mensen waarbij 
sport en bewegen als middel wordt ingezet, gaat niet 
automatisch gepaard met de inzet van (extra) geld.  
Het alleen al op een vernieuwende manier koppelen van 
bestaande activiteiten kan bijdragen aan de uitvoering 
van deze strategie. Daar waar het gaat om het tot stand 
brengen van sport- en beweegactiviteiten op meer 
‘open’ sportparken of het bieden van kansen aan mensen 
om te participeren in de sport, kunnen waar nodig de 
intensiveringsmiddelen Bewegende Stad of het 
 Participatiebudget worden ingezet.

    Bedrag
    (x € 1.000,-)

 
1. Faciliteren van verenigingen Sportaccommodaties 
WSR .................................................................................. 18.703*
Verenigingsondersteuning HvdSG ................................. 55
Zwembad Hoogkerk ........................................................ 114
Extra beleid: 
 • Beheer en onderhoud extra kleedkamers  
  en gymzalen .............................................................. 129
 • Extra kleedkamer Corpus den Hoorn incl.  
  beheer en onderhoud .............................................. 44
 • Reservering investeringsfonds  
  sportaccommodaties ............................................... 150
 • Bouw Sportcentrum Europapark ............................. 300
 • Incidentele dekking tekort tariefinkomsten WSR .. 270

 2. Jeugd in beweging
Combinatiefuncties: rijksbijdrage en cofinanciering .... 1.001

3. Ruim baan voor talent
Talent voor topsport ........................................................ 126
 • Accommodatiesubsidie
 • Kennisuitwisseling
 • Talent- en topsportevenementen
Sportpenningen en stimuleringsprijs ............................. 10
Inzet combinatiefunctionarissen..................................... 76
Huur Martiniplaza ............................................................ 44
 
4. Sportieve ruimte openbaar & openbare ruimte sportief
Sportieve inrichting sport- en speelplekken  
in de stad .......................................................................... 150
 
5. Sport verbindt
Hier is niet per definitie extra geld voor nodig. 
Eventuele incidentele inzet wordt uit sport of andere 
beleidsvelden gedekt. ....................................................p.m.
 
* 6.382 wordt gedekt uit inkomsten van gebruikers. 
Het restant (12.321) wordt gedekt uit gemeentelijke 
middelen.

Financiering uitvoeringsstrategieën 
Meerjarenprogramma Sport & bewegen in 2016
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MEERJARENPROGRAMMA  Communicatie

COMMUNICATIE
We realiseren ons goed dat, als we succesvol 
willen zijn, het van belang is om samen in 
 beweging te komen. In de communicatie 
 richten we ons tot Stadjers, sportverenigingen, 
kennisinstellingen en andere partijen die 
 betrokken zijn bij sport en bewegen.
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We richten ons daarbij op:
•  Het informeren over alle projecten rondom ‘Sport en 

Bewegen’ in de stad Groningen en over regelingen 
waar sporters en hun bestuurders gebruik van kunnen 
maken.

•  Het verbinden en betrekken van mensen, door een 
plek te bieden waar initiatieven en ervaringen kunnen 
worden gedeeld.

•  Het uitwisselen van kennis op het vakgebied.

We gaan in dialoog met de doelgroep. We overladen ze 
niet, maar bieden relevante informatie aan. We willen dat 
iedereen zich verbonden gaat voelen met ‘Sport en 
Bewegen’ en wij elkaar verder kunnen helpen.

We ontwikkelen één plek waar:
1.  Alle sportclubs zich laten zien;
2.  Men een overzicht vindt van alle sportactiviteiten 
 naast verenigingen en/of clubs;
3.  Stadjers inspraak kunnen hebben in nog te realiseren 

projecten op sportgebied;
4.  Men in één overzicht diverse (alternatieve) 

financieringsvormen kan vinden.
 
We communiceren niet onze ambities en strategieën, 
maar we richten ons op de gedragingen en behoeften 
van de doelgroep. Wat willen zij? Wat opvalt is dat de 
drie ambities van het meerjarenprogramma niet als 
zodanig benoemd worden. Maar ze zijn wel de 
belangrijkste factor achter dit communicatieconcept. 
Welke informatie hebben zij nodig? Welke behoeften 
hebben zij? Alle projecten van het meerjarenprogramma 
sluiten aan op één of meerdere van deze vier punten. De 
bovengenoemde punten vormen de kapstok waar alles 
rondom ‘Sport en Bewegen’ onder kan gaan vallen. Van 
het stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen 
tot aan het opzetten van talentprogramma’s. Maar, ook 
voor eigen initiatieven van ongebonden sporters zoals 
hardloopgroepen of fietsgezelschappen is alle ruimte.

Online platform
Bovenstaand idee komt het best tot zijn recht in een 
online platform. De website www.sport050.nl van de WSR 
benutten we als basis voor dit concept. Een online 
platform informeert, betrekt en activeert verenigingen en 
hun doelgroep.

Het platform biedt de mogelijkheid om succesverhalen 
te delen en als voorbeeld te dienen voor andere 
sportinitiatieven en verenigingen.

We zetten uiteraard sociale media in om de doelgroep 
te informeren en te activeren.

De aftrap van deze campagne zou een gedrukte uitgave 
kunnen zijn. Verspreid onder alle verenigingen en 
kennisinstellingen in de gemeente Groningen. Daarna 
zou deze uitgave een periodiek kunnen worden met 
thema’s zoals samenwerking met het onderwijs, 
gehandicaptensport of hoe om te gaan met talent 
binnen de vereniging.

Sportclubs laten en zien  
en samenbrengen
•  In kaart brengen van alle verenigingen en initiatieven. 

Sportclubs krijgen een eigen profielpagina waar niet 
alleen openingstijden en tarieven staan, maar ook een 
plek is om succesverhalen te delen en daardoor 

 andere verenigingen te inspireren.
•  Van elkaar leren: inspirerende interviews met sport-
 bestuurders, trainers en vrijwilligers van verenigingen  
 over veelvoorkomende vraagstukken en de gevonden  
 oplossingen.
•  Kennisuitwisseling: een plek waar nieuwe 

onderzoeksresultaten van de kennisinstellingen 
kunnen worden gepresenteerd. 

•  Accommodaties: nieuws over renovaties/onderhoud, 
uitbreidingen en hoe deze tot stand zijn gekomen.
Bslim en City of Talent betrekken.
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Buiten verenigingsverband 
 georganiseerde sportinitiatieven 
en belanghebbenden
Naast verenigingen zijn er veel initiatieven van 
onge bonden sporters en kennisinstellingen. 
Wij vinden het belangrijk dat ook deze initiatieven 
een plaats krijgen binnen het online platform om 
alle mogelijkheden op sportgebied zoveel mogelijk 
te ontsluiten. Ook willen we andere belanghebben-
den, zoals Onderwijs (Sporthopper), Bslim en City of 
Talent betrekken.

Cycling Espresso, een Gronings initiatief buiten verenigingsverband 
(op de achtergrond de Hervormde Kerk Oostum, Garnwerd)
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Meepraten over nog te 
realiseren projecten op 
sportgebied / spel bewegen
Ontwikkelingen in de wijk, onderwerpen en data van 
informatieavonden. Wijkbewoners informeren over 
initiatieven en daarover laten meedenken. 
Hoe wil jij bewegen in de stad?

Mogelijkheden tot financiering / 
alternatieve financiering en hulp 
bieden waar nodig
De budgetten voor sport staan onder druk, daarom willen we 
verenigingen informeren over alternatieve manieren van 
financiering en/of de mogelijkheid tot samenwerking met 
andere instellingen. Wij kunnen als gemeente  hierover adviseren. 
 Minima: inkomensondersteunende maatregelen onder de 
aandacht brengen voor mensen met een lager inkomen, zoals 
het Jeugdsportfonds en de Stadjerspas.
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MEERJARENPROGRAMMA  

Uitvoeringsprogramma

Dit meerjarenprogramma is gericht op actie en daarmee 
staat dus de uitvoering centraal. Hiervoor beschreven we 
wat we gaan doen om onze ambities te realiseren. 

In dit deel geven we aan wanneer we dit uitvoeren en 
hoe we de maatregelen willen financieren. We zien het 
als ons wedstrijdprogramma voor de komende periode. 
Bij de periodieke herijking van het meerjarenprogramma 
bespreken we de stand van zaken met betrekking tot 
deze projecten en geven we de resultaten weer.
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1 Het beschikbaar stellen van sportaccommodaties aan verenigingen en recreatieve sporters (gemeentebegroting 2016: lastentotaal 18,7 mln) valt hier buiten.

Projectomschrijving Totale
kosten
(x € 1.000,-)

Dekking 2016 2017 2018 2019 2020

FACILITEREN VAN VERENIGINGEN 1

1.  Creëren (co-)investeringsfonds sportaccommodaties 
en vaststelling bestedingscriteria

150 Sport •

2.  Uitvoering Mulier-onderzoek capaciteit 
 sportaccommodaties

45 Sport •

3.  Toetsingskader formuleren voor investeringen in  
clubgebouwen, waarin wordt aangegeven hoe 
en onder welke voorwaarden we als gemeente 
 verenigingen ondersteunen bij het (ver-)bouwen  
van een clubgebouw

- - •

4.   Eigendomssituaties clubgebouwen in kaart brengen 
en waar gewenst zakelijk recht van opstal vestigen. 
Voor elk bestaand clubgebouw bestaat duidelijkheid 
over de eigendomssituatie, is de juridische construc-
tie geregeld en wordt daar naar gehandeld

- - •

5.  Afspraken maken met verenigingen over co-creatie/
zelfwerkzaamheid en vaststellen vergoedingen

- - • •

6.  Uitvoering investerings- en onderhoudsprogramma 
in co-creatie met verenigingen

- - • • • • •

7.  Onderzoek haalbaarheid en opbrengst temperatuur-
verlaging van hallen en zalen met 1°C

- - •

8.  Onderzoek naar mogelijkheden voor verlaging 
lasten sportaccommodaties door het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen

- - • •

9.  Pilot online ingebruikgeving sportaccommodaties 
met rapportage van resultaten en advies over vervolg

- - •

10.  Creëren ‘level playingfield’ op sportparken; gelijke 
voorwaarden voor verenigingen op sportparken. 
Waar nodig nieuwe afspraken maken en uitvoeren

- - • •

11.  Organisatie vraaggerichte thema-avonden voor 
kennisuitwisseling

PM Sport • • • • •

12.  Opnieuw formuleren aanbod verenigingsonder-
steuning door Huis voor de Sport

55 Sport •

13.  Promotie vrijwilligerswerk in de sport. Op zoek naar 
creatieve oplossingen in overleg met verenigingen 
en Huis voor de Sport (samenhang met 30)

PM Sport/ 

Participatie-
budget

• •
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Projectomschrijving Totale
kosten
(x € 1.000,-)

Dekking 2016 2017 2018 2019 2020

14.  Aanstelling vaste contactpersonen voor 
 verenigingen

- •

JEUGD IN BEWEGING

15.  Uitvoering en doorontwikkeling  Bslim 3.0, met als 
speerpunten:

•  ontwikkelen samenhangende sport- en beweeg-
programma’s per wijk

•  2 uur gymnastiek door een vakdocent

•  voortgang motorische ontwikkeling vastleggen

•  doorontwikkeling buurtsportwerk, incl. vmbo

•  schoolsportclub

•  Sporthopper 

1.0012 Sport
Jeugd
Onderwijs

• • • • •

RUIM BAAN VOOR TALENT

16.  Uitvoering ‘Talent voor Topsport’

•  extra accommodatiesubsidie voor talenten

•  uitwisselen kennis en ervaring kennisinstellingen

•  talent- en topsportevenementen

•  uitreiking sportpenningen en sportstimulerings-
prijs

Inzet combinatiefuncties 3,8 fte trainers

Topsportnota evalueren

125

763

-

Sport

Sport

-

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

17.  Versterking verbinding top- en breedtesport:

•  in beeld brengen van verenigingen met ambities 
op gebied van talentontwikkeling

•  bijeenkomsten kennisuitwisseling  faciliteren en 
clinics door RTC’s bij verenigingen

PM Sport
•

•

•

• • • •

18.  Gesprekstafel ‘Centrum van Sporttalent’
Versterking onderlinge samenwerking topsport-
clubs, kennisinstellingen,  gemeente en andere 
geïnteresseerde partijen

- - • • • • •

19.  Uitbreiding talentevenementen PM PM • • • • •

2	 Bestaat	uit	€	444.000	Rijksbijdrage	in	het	gemeentefonds	voor	22,2	fte	combinatiefunctionaris	en	€	557.000	bestaande	uit	onder	meer:	cofinanciering,	Gidsgelden	en	financiering	Sporthopper.
3	 Rijksbijdrage	in	het	gemeentefonds,	exclusief	cofinanciering	derden.
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Projectomschrijving Totale
kosten
(x € 1.000,-)

Dekking 2016 2017 2018 2019 2020

SPORTIEVE RUIMTE OPENBAAR  
& OPENBARE RUIMTE SPORTIEF 4

20.  Zuidelijke ringweg: sportieve inrichting deksels in 
overleg met buurt en verenigingen

PM Project •

21.  Sportieve inrichting sportpark Europapark 500 Derden • •

22.  Meerstad
•  mountainbiken
•  spel & beweging in het wijkpark

PM
PM

PM
Project/Sport •

23.  Gebiedsontwikkeling  Oosterhamrikzone PM Project

24.  Toegankelijkheid en openheid Sportpark Corpus 
den Hoorn

PM PM

25.  Ontwikkeling Sportpark West End / Vinkhuizen 
(samenhang met 29)

PM PM

26.  Calisthenics in Ebbingekwartier 49 Sport •

27.  Sportieve inrichting De Hunze 145 Sport/Stads -
beheer/stads-
deelcoördi-
natie

28.  Vervanging speelplek Oosterkade / sportieve 
 herinrichting Eemskanaalzone

1e fase: inrichting speelplek Oosterkade

2e en 3e fase: aanleg brug Eemskanaal en 
 verbinding met Damsterpad

73

PM

Sport/Stads -
beheer/stads-
deelcoördi-
natie

PM

•

4 Daar waar het jaar van uitvoering niet is aangegeven is dit nog niet bekend.
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Projectomschrijving Totale
kosten
(x € 1.000,-)

Dekking 2016 2017 2018 2019 2020

SPORT VERBINDT

29.  Programmering sportaanbod in de wijk 
Verkenning mogelijkheden programma’s op open 
parken:

•  Sportpark Kardinge/Beijum

•  Sportpark West End/Vinkhuizen  
(tevens samenhang met 25)

11

PM

Sport/
Gezondheid
PM

•

• •

30.  Participeren via sport
Bestaande instrumenten zoals vrijwilligerswerk en 
Participatiebanen worden op een actieve manier 
ingezet ten behoeve van sportverenigingen  
(samenhang met 13).

PM Participatie-
budget

• • • • •

31.  Sporten voor mensen met een beperking
We brengen vraag en aanbod in beeld en mensen 
met een beperking stimuleren we op een actieve 
manier hier gebruik van te maken.

PM PM • •

OVERIG

32.  Deelname monitor Vereniging Sport en Gemeenten 0,8 Sport • • • • •

33.  Doorontwikkeling Sport050 als online platform 
gericht op het informeren, verbinden en betrekken 
van burgers en alle bij de sport betrokken partijen.

PM PM • •
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MEERJARENPROGRAMMA  

Om goed zicht te krijgen op de stand van zaken en 
ontwikkelingen in relatie tot ons sportbeleid, monitoren 
we aan de hand van prestatie-indicatoren verschillende 
onderdelen van de beleids- en beheer cyclus. Het accent 
ligt hierbij op de doelmatigheid van het gevoerde beleid; 
in hoeverre komen de behaalde resultaten overeen met 
de gestelde doelstellingen uit het meerjarenprogramma? 

Deze resultaten bekijken we op verschillende niveaus, 
waarbij we zoveel mogelijk willen sturen op het maat-
schappelijk gewenste resultaat. Aangezien dit veelal 
 buiten de directe werkingssfeer van de gemeentelijke 
organisatie valt en beïnvloed wordt door verschillende 
andere (autonome) ontwikkelingen, of bijvoorbeeld 
 a anpalend beleid, is de toerekenbaarheid ervan beperkt. 
Derhalve nemen we ook indicatoren op die iets zeggen 
over behaalde resultaten die dichterbij of binnen de 
 werkingssfeer van het gemeentelijk handelen - en meer 
specifiek dit meerjarenprogramma - liggen. Echter, bij 
alleen de focus op deze onderdelen dreigt het gevaar 
dat het effect dat zij hebben op de maatschappij 
 onvoldoende zichtbaar worden.

We onderscheiden grofweg de onderstaande gradaties:
•  Met onze strategische hoofddoelen (missie) schetsen 

we wat we maatschappelijk willen bereiken ten aanzien 
van sport en bewegen. De resultaten hiervan (de 
maatschappelijke outcome of impact van beleid) 
kwantificeren we met maatschappelijke effect 
 indicatoren (groene kaders);

•  Om de maatschappelijke doelen positief te beïnvloe-
den zijn in het meerjarenprogramma meerdere be-
leidsdoelen (tactisch) met bijbehorende concrete 
inter venties geformuleerd (operationeel niveau).  
Het concrete resultaat van deze interventies volgen  
we met indicatoren die de opgeleverde product- of 
dienstverlening (output) kwantificeren (oranje kaders);

•  De (kwalitatieve) resultaten die zijn toe te schrijven aan 
deze beleidsinterventies (outcome) kwantificeren we 
met effectindicatoren (blauwe kaders).

•  Ten slotte wordt door middel van contextindicatoren 
relevante achtergrond informatie geboden (grijze 

 kaders).

Om in latere rapportages een goed en samenhangend 
inzicht te kunnen bieden over de resultaten volstaan we 
niet met louter het presenteren van de indicatoren aan 
de hand van cijfers (tellen), maar zullen we deze cijfers 
tevens begeleiden met een kwalitatieve duiding (vertellen). 
Daarnaast zullen we - waar mogelijk - landelijke trends en 
resultaten meenemen ter vergelijking (benchmarking).

N.B.: een aantal (nieuwe) indicatoren met bijbehorende 
bronnen is voorzien van een *; dit wil zeggen dat deze 
indicatoren met betrekking tot de daadwerkelijke opera-
tionalisering enig voorbehoud behoeven, met name ten 
aanzien van de mogelijkheden omtrent data-inwinning.

Doelen en resultaatindicatoren

INHOUDSOPGAVE36



ALGEMEEN

Missie
Groningen is een aantrekkelijke stad om te sporten en te bewegen. We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen aan 
het sporten alsook bewegen te krijgen en te houden. We bieden daarnaast kinderen de kans hun sportieve talenten te 
ontdekken en (verder) te ontwikkelen. Talentvolle sporters ondersteunen we bij de verdere ontwikkeling van hun talent.

Prestatiedoelen:
•  We willen het percentage volwassenen en jongeren dat  aan sportparticipatie doet verhogen.
•  We willen het percentage volwassenen en jongeren dat voldoende beweegt (NNGB) verhogen.

N.B.1:   Daar het hier gaat om deels nieuw geformuleerde c.q. opgenomen indicatoren en op basis daarvan geen 
 betrouwbare, consistente trends zijn weer te geven, zijn we vooralsnog behoudend met het formuleren van 
SMART-prestatienormen;

N.B.2:   De NNGB is een landelijk gedefinieerde standaard die inzicht geeft over de mate van bewegen van personen.

Thema: SPORTEN Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

1.  Sportdeelname (volwassen en jeugd)

a.  Percentage bewoners (18 jaar en ouder)  
dat zegt één keer per week of vaker te sporten

bevolkingsenquête;  
Basismonitor* / NOC-NSF

1x per 2 jaar L&V-buurt- en 
wijkniveau

b.  Percentage jongeren (klassen 2 en 4 Voortgezet 
Onderwijs) dat zegt één keer per week of vaker 
te sporten bij club, vereniging of sportschool

jeugdgezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau

Thema: BEWEGEN Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

2.  Nederlandse Norm Gezond Bewegen NNGB  
(volwassen en jeugd)

a.  Percentage bewoners (19 jaar en ouder)  
dat voldoet aan de NNGB

gezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau

b.  Percentage jongeren (klassen 2 en 4 Voortgezet 
Onderwijs) dat voldoet aan de NNGB

jeugdgezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau

3.  Nederlandse norm fit blijven  
(volwassen en jeugd)

a.  Percentage bewoners (19 jaar en ouder)  
dat voldoet aan de norm om fit te blijven

gezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau

b.  Percentage jongeren (klassen 2 en 4 Voortgezet 
Onderwijs) dat voldoet aan de norm om fit te 
blijven

jeugdgezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau
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FACILITEREN VAN VERENIGINGEN

Kerndoel
Verenigingen zijn de belangrijkste aanbieders van georganiseerde sport. Samen met verenigingen zorgen we er voor 
dat mensen kunnen sporten in goede accommodaties. 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.

Prestatiedoelen:
•  We willen het percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging verhogen.
•  We willen de klanttevredenheid van instellingen en verenigingen als ook van bewoners over het gebruik van gemeen-

telijke sportaccommodaties handhaven op een gemiddelde score van 7.
•  We willen het aantal bezoekers van de ijsbaan en het zwembad Kardinge behouden op ten minste respectievelijk 

[120.000 en 180.000 bezoekers per jaar].

Thema:  AANBOD SPORTVERENIGINGEN  
EN – ACOMMODATIES

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

4.  Totaal aanbod verenigingen

a.  Aantal sportverenigingen NOC-NSF 1x per jaar stedelijk

b.  Top 10 grootste sportaanbieders naar sporttype 
(o.b.v. ledenaantallen sportverenigingen)

NOC-NSF 1x per jaar stedelijk

5.  Totaal aantal sportaccommodaties

a.  Aantal sporthallen WSR 1x per jaar stedelijk

b.  Aantal gymlokalen WSR 1x per jaar stedelijk

c.  Aantal zwembaden WSR 1x per jaar stedelijk

d.  Aantal voetbalvelden (of andere sportvelden) WSR 1x per jaar stedelijk
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Thema:  (GEORGANISEERDE) SPORTDEELNAME Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

6.  Lidmaatschappen (volwassenen en jeugd)

a.  Percentage bewoners (19 jaar en ouder)  
dat zegt lid te zijn van een sportvereniging

gezondheidsenquête; 
GGD / Basismonitor*

1x per  
2 á 4 jaar*

CBS-wijkniveau /  
L&V-buurt- en 
wijkniveau*

b.  Percentage jongeren (klassen 2 en 4 Voortgezet 
Onderwijs) dat zegt lid te zijn van een sport-
vereniging

jeugdgezondheidsenquête; 
GGD

1x per 4 jaar CBS-wijkniveau

c.  Aantal geregistreerde leden (18 jaar en ouder)  
bij een sportvereniging

NOC-NSF 1x per jaar PC4

d.  Aantal geregistreerde leden (tot 18 jaar)  
bij een sportvereniging

NOC-NSF 1x per jaar PC4

Thema:  VITALITEIT SPORTVERENIGINGEN Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

7.  Vitaliteitsscore sportverenigingen*

a.  Aantal vrijwilligers dat actief is O&S,  
vrijwilligersonderzoek 2011

n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

b.  Aantal beroepskrachten dat actief is O&S,  
vrijwilligersonderzoek 2011

n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

c.  Tevredenheid over het aantal vrijwilligers O&S,  
vrijwilligersonderzoek 2011

n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

d.  Tevredenheid over het aantal beroepskrachten n.n.t.b. n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

e.  Tevredenheid over het aantal leden O&S,  
vrijwilligersonderzoek 2011

n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

f.  Financiële situatie verenigingen n.n.t.b. n.n.t.b. steekproef 
 verenigingen

* Onder een vitale sportvereniging verstaan we: ‘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 voorwaar- 
 den voldoet. De indicatoren met betrekking tot vitaliteit sportverenigingen worden doorontwikkeld en aangescherpt  
 naar de gehanteerde definitie, daarbij wordt gekeken hoe deze  het beste geoperationaliseerd kunnen worden.  
 We gaan na  hoe we deze indicatoren via onder meer de Klanttevredenheidsonderzoeken (zie ook onderstaand)  
 kunnen voeden met relevante en actuele data. 
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Thema:  KWALITEIT SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR  
(WAARDERING)

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

8.  Klanttevredenheid

a.  Klanttevredenheid verenigingen (en instellingen) 
over alle accommodaties

klanttevredenheids onder-
zoek; WSR, O&S

1x per jaar sport-
accommodatie

b.  Klanttevredenheid individuele gebruikers over 
de zwemaccommodaties (Kardinge en andere 
zwembaden)

klanttevredenheidsonder-
zoek; WSR, Store Support

1x per jaar sport-
accommodatie

c.  Klanttevredenheid individuele gebruikers over 
de accommodaties (sporthallen en gymlokalen 
en sportparken)

klanttevredenheidsonder-
zoek; WSR, O&S

1x per 3 jaar sport-
accommodatie

d.  Het aantal klachten van gebruikers van de 
 gemeentelijke sportaccommodaties

WSR 1x per ½ jaar sport-
accommodatie

9.  Bewonerstevredenheid*

a.  Percentage huishoudens dat aangeeft dat 
binnensport-voorzieningen, zoals gymzalen, 
sporthallen en zwembaden, (ruim) voldoende 
aanwezig zijn in en rond de woonbuurt

bevolkingsenquête;  
Basismonitor

1x per 2 jaar L&V buurt- en 
wijkniveau

b.  Percentage huishoudens dat aangeeft dat voet-
balvelden (of andere sportvelden) (ruim) vol-
doende aanwezig zijn in en rond de woonbuurt

bevolkingsenquête;  
Basismonitor

1x per 2 jaar L&V buurt- en 
wijkniveau

* Er wordt ten aanzien van de (sub)indicatoren bij punt 9 gekeken hoe deze exact in te passen zijn binnen de  vragenlijst  
 van de bevolkingsenquête, waarbij de focus wordt gelegd op ‘maakt u gebruik van accommodaties bij u in de buurt,  
 en zo nee, wat is hiervoor de reden?’.

Thema: GEBRUIK SPORTACCOMMODATIES Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

10.  Gebruikers (huurders) gemeentelijke 
 sportaccommodaties

a.  Aantal gebruikers (huurders en bezoekers) 
 gemeentelijke sportaccommodaties

WSR 1x per ½ jaar sport-
accommodatie

b.  Aantal uren in gebruik WSR 1x per ½ jaar sport-
accommodatie

c.  Bezettingsgraad WSR 1x per ½ jaar sport-
accommodatie
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JEUGD IN BEWEGING

Kerndoel
Plezier in sport en bewegen op jonge leeftijd is mede bepalend voor de sportdeelname op latere leeftijd. Alle jeugd 
geven we daarom een sportieve basis mee om zijn talent voor sport en bewegen te ontdekken en te ontwikkelen. 
 Samen met scholen zorgen we voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs, zowel op school, na school als bij sport-
verenigingen.

Prestatiedoelen:
•  We willen het aantal ingezette fte combinatiefunctionarissen behouden op 26 fte per jaar.
•  We willen het aantal basisscholen waar twee uur per week bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleer-

kracht gymnastiek uitbreiden van 19 naar 30.
•  We willen dat alle ‘Bslim-scholen’ tenminste verbonden zijn met 3 Schoolsportverenigingen.
•  We willen dat 60% van de deelnemers van Schoolsportverenigingen doorstroomt naar een regulier lidmaatschap bij 

een sportvereniging.

Thema:  SPORTSTIMULERING BEWEGINGSONDERWIJS 
DOOR VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

11.  Bewegingsonderwijs

a.  Aantal fte combinatiefunctionarissen WSR 1x per ½ jaar stedelijk

b.  Aantal scholen binnen basisonderwijs waar  
twee uur per week bewegingsonderwijs wordt 
gegeven door een vakleerkracht gymnastiek

Onderwijsbesturen 1x per ½ jaar stedelijk

Thema:  DOORSTROMING NAAR GEORGANISEERDE 
 SPORTDEELNAME 

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

12.  Bewegingsonderwijs

a.  Aantal jongeren (tot 18 jaar) dat vanuit de 
Schoolsportvereniging doorstroomt naar een 
lidmaatschap bij een sportvereniging

Huis voor de Sport i.a.m. 
sportverenigingen

1x per ½ jaar CBS-wijkniveau
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Thema:  SPORTSTIMULERINGSACTIVITEITEN 
 BREEDTESPORT

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

13.  Sportstimuleringsactiviteiten breedtesport  
i.h.k.v. Bslim 3.0

a.  Aantal evenementen Sportstimulering i.h.k.v. 
Bslim (minimaal 5 per jaar)

Huis voor de Sport 1x per ½ jaar stedelijk

b.  Aantal unieke deelnemers sportstimulerings-
activiteiten Bslim

Huis voor de Sport 1x per ½ jaar CBS-wijkniveau

c.  Totaal aantal deelnemers sportstimulerings-
activiteiten Bslim

Huis voor de Sport 1x per ½ jaar CBS-wijkniveau

d.  Aantal Schoolsportverenigingen Huis voor de Sport 1x per ½ jaar CBS-wijkniveau

e.  Aantal deelnemers Schoolsportverenigingen Huis voor de Sport 1x per ½ jaar CBS-wijkniveau

f.  Aantal Schoolsportverenigingen dat per 
BSlim-school is verbonden

Huis voor de Sport 1x per ½ jaar CBS-wijkniveau
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RUIM BAAN VOOR TALENT

Kerndoel
Sporters met talent ondersteunen we om hun talent verder te ontwikkelen. Dit past bij onze ambities van Groningen als 
City of Talent. We werken hierbij nauw samen met de kennisinstellingen op het gebied van sport en talentontwikkeling. 
Kernonderdelen van ons beleid zijn dat we inzetten op het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het stimuleren 
van toptalenten om topsporter te worden.

Prestatiedoelen:
•  We willen het aantal RTC’s dat door de gemeente wordt ondersteund behouden op 7 per jaar.
•  We willen het aantal topsport-talentevenementen dat door de gemeente is ondersteund verhogen van 3 naar 5 per jaar.
•  We willen dat het aantal sporters met een talentstatus met 10% verhoogd is in 2020 (t.o.v. 2013).
•  We willen dat het aantal talentvolle sporters dat doorstroomt naar een hogere status met 10% verhoogd is in 2020 

(t.o.v. 2013).

Thema:  TOPSPORT EN TOPTALENTEN Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

14.  Doorstroming toptalent

a.  Totaal aantal toptalenten met een talentstatus Topsport Noord 1x per jaar Regionale 
 Training Centrum

b.  Aantal sporters (breedtesport) dat de stap maakt 
(doorstroomt) naar toptalent (instroom RTC’s)

Topsport Noord 1x per jaar Regionale 
 Training Centrum

b.  Aantal toptalenten dat de stap maakt  
(doorstroomt) naar topsporter

Topsport Noord 1x per jaar Regionale 
 Training Centrum

Thema:  FACILITEREN TOPTALENTEN Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

15.  Regionale Training Centra (RTC’s)

a.  Aantal RTC’s (dat de gemeente ondersteunt) Topsport Noord 1x per ½ jaar stedelijk

b.  Aantal toptalenten dat vanuit de RTC’s wordt 
gefaciliteerd

Topsport Noord 1x per ½ jaar Regionale 
 Training Centrum

Thema:  TOPSPORT (EVENEMENTEN) Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

16.  Aantal topsport-talentevenementen dat door 
de gemeente is ondersteund

gemeente Groningen, 
WSR*

1x per ½ jaar stedelijk
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MEERJARENPROGRAMMA  

SPORTIEVE RUIMTE OPENBAAR & OPENBARE RUIMTE SPORTIEF

Kerndoel
Sporten vindt niet alleen meer plaats in zalen of binnen de hekken van een sportpark. De openbare ruimte wordt  
steeds meer gebruikt als plek voor sport en bewegen, in georganiseerd of in ongeorganiseerd verband. In de nota  
‘De Bewegende Stad, Visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte’ hebben we aangegeven dat 
we de openbare ruimte in onze stad zo willen inrichten dat deze meer uitnodigt tot bewegen en dat we de afgesloten 
sportparken een open karakter willen geven.

Prestatiedoelen:
•  We willen jaarlijks 2 sportief ingerichte sport- en speelvoorzieningen gerealiseerd hebben in de openbare ruimte.

Thema:  SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR 
 (WAARDERING)

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

17.  Percentage bewoners dat zegt dat de openbare 
ruimte uitnodigt tot sport, spel en bewegen

bevolkingsenquête;  
Basismonitor

1x per 2 jaar L&V buurt- en 
wijkniveau

Thema:  SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR  
(OPENBARE RUIMTE)

Bron Periodiek  
rapportage

Aggregatieniveau 
rapportage

18.  Aantal sportief ingerichte sport- en 
 speelvoorzieningen dat is gerealiseerd

gemeente Groningen; 
DMO, Stadsbeheer*

1x per jaar stedelijk

Kwalitatieve beschrijving van de stand van zaken en gaande zijnde ontwikkelingen op dit terrein.
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SPORT VERBINDT

Kerndoel
Sport en bewegen maakt en houdt mensen fit en gezond, zorgt voor ontmoetingen en draagt bij aan integratie. Dit is 
de verbindende kracht van sport. Die kracht willen we versterken door sport en bewegen te verbinden met de sociale 
wijkstructuur. De WIJ-teams en sociaal-culturele accommodaties vormen hierin een belangrijke rol.

Kwalitatieve beschrijving van de stand van zaken en gaande zijnde ontwikkelingen op dit terrein.
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MEERJARENPROGRAMMA  

Colofon
Uitgave
Gemeente Groningen, april 2016
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