Zienswijze Sportkoepel
voorstellen co-investeringsfonds 2022

Geacht college, geachte raadsleden

Wat het informatieproces betreft, zijn wij over de voorstellen aangaande het
co-investeringsfonds tijdig en goed geïnformeerd.
Van de voorstellen betreffende het co-financieringsfonds zijn wij nog niet op de
hoogte. Deze informatie zal nog opgevraagd worden.
Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de voorstellen voor het coinvesteringsfonds.
Vanuit de structurele middelen worden capaciteitsproblemen sportpark Westend aangepakt. Deze zijn gesignaleerd in het capaciteitsonderzoek en de keuze
daarvoor lijkt ons terecht.
Er resteert dan €109.000,-. Wij zullen richting de achterban communiceren dat
verenigingen aanvragen kunnen indienen!! Eventueel zullen wij als
Sportkoepel, uitgaande van het capaciteitsonderzoek, zelf voorstellen doen.
Wat het incidentele deel van het co-investeringsfonds betreft:
Hiervan gaat €125.000,- naar het co-financieringsfonds (€25.000 meer dan
eerdere jaren in verband met Haren en Ten Boer). Dat lijkt ons reëel
Het voorstel een beachhandbalveld op sportpark Kardinge aan te leggen,
kosten € 29.000,- met €1.750 per jaar co-creatie kan op onze instemming
rekenen, al vragen wij ons af of er op het sportpark wel ruimte is voor de
aanleg van een dergelijk veld. Daarnaast vragen wij ons af of het bedrag aan
co-creatie in evenwicht is met eerdere bedragen voor co-creatie in andere
gevallen en stellen wij voor om hiervoor een vaste richtlijn te ontwikkelen en
vast te leggen.
De aanleg van een skatebaan in het Stadspark (Kosten € 200.000,-, co-creatie
€100.000,-) is een goede zaak: er is in Groningen nog geen adequate baan
voor deze snel groeiende sport.
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Wel vragen wij ons af of het co-investeringsfonds daarvoor bedoeld is en of
deze middelen niet zouden moeten komen uit het onderdeel Bewegende Stad.
Als Sportkoepel hebben wij hierover nog geen eindoordeel, maar wij zouden
het goed vinden om met elkaar na te denken over hoe de financiering gaat
van dit soort nieuwe initiatieven.
Namens het bestuur van de Sportkoepel
Ad Molenaar, secretaris
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