Wethouder Hans de Graaf over uitbesteden sportnota
“Huis voor de Sport Groningen kan echt een ‘beweging’ tot stand brengen!”
Steeds meer gemeenten kiezen er voor om het schrijven van een sport- en beweegnota uit te
besteden. Zo ook de gemeente Marum. Wethouder Hans de Graaf licht toe:

Wat is het belang van sport en bewegen in de gemeente Marum?
Behalve sportstimulering vergroot het verenigingsleven ook de leefbaarheid in onze gemeente. Zo
hebben wij een niet al te grote voetbalvereniging in Boerakker, maar als je op zaterdag ziet hoeveel
vrijwilligers zich inzetten, besef je het belang voor de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast vervult sport
ook een rol bij gezondheidsbevordering. Sport wordt dus steeds meer een middel om
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.
Wat is de reden om een nieuwe sport- en beweegnota te (laten) maken?
We hadden daarmee twee doelen: één: hoe zorgen we
ervoor dat onze sportaccommodaties toekomstbestendig
zijn en blijven. Hierbij ontkom je er niet aan een groter deel
van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding ervan
bij de vereniging en/of het dorp te leggen.
En twee: meer jongeren, ouderen maar ook mensen met
een beperking aan het bewegen krijgen.
Dit willen we realiseren met concrete plannen.
Waarom heeft de gemeente dit uitbesteed aan Huis
voor de Sport Groningen?
Ik kende Rob de Waard als een creatief, inspirerend en
vernieuwend mens met kennis van het vakgebied. Die
eigenschappen hadden we net nodig! Verder speelde mee
dat wij als kleine gemeente de vereiste kennis en
expertise onvoldoende in eigen huis hebben.
Wat kan je zeggen over de samenwerking in dit traject
met Huis voor de Sport Groningen?
We zijn erg tevreden over de samenwerking, alle
waardering voor Rob de Waard en projectleider Githa
Klunder, die het stuk heeft geschreven. In het voortraject
hebben we drie interactieve bijeenkomsten gehad met
respectievelijk de sportverenigingen, de raadsleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk
middenveld. De deelnemers hadden hierbij een actieve inbreng, een must voor een breed gedragen
sport- en beweegnota.
Is de gemeente tevreden met het eindproduct?
Zeer tevreden, de kracht van het eindproduct is dat het voldoende concreet is. We hebben alle
voorstellen en adviezen in een soort agenda gezet, zodat we concreet aan de slag kunnen en de
voortgang kunnen monitoren. Daarmee is het een instrument geworden om echt beweging te creëren!
Zou de gemeente Marum een dergelijk traject aanbevelen bij andere gemeenten?
Zeker! Huis voor de Sport Groningen kan echt een ‘beweging’ tot stand brengen!

