
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 2 juni 2022 

 

 

Onderwerp: Sport Olympiade 

 

In hetzelfde jaar, als de zomer spelen worden gehouden, vindt ook de sport olympiade voor 
basisschoolleerlingen plaats in onze gemeente Midden-Groningen. Een keer in de vier jaar wordt er 
voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 6 t/m 8 de sport olympiade georganiseerd. Door deze 
indeling van groepen, kunnen alle basisschoolleerlingen een keer deelnemen aan dit heuse 
sportfestijn. 
 
Doel van de sport olympiade is net als bij de olympische spelen meebouwen aan een vreedzame en 
betere wereld, zonder discriminatie, met wederzijds begrip, vriendschap, solidariteit en fair Play. 
Binnen de diverse groepen kan aan deze uitgangspunten aandacht worden besteed. En waar kun je 
hiermee beter beginnen dan bij onze kinderen, juist in deze tijd? 
De oorsprong, het idee van de sport olympiade in onze gemeente, ligt bij de Theo Thijssenschool in 
Sappemeer, later uitgebreid naar alle scholen in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, 
door de vakgroep lichamelijke opvoeding. 
 
Gezien de spannende tijd waarin wij leven, de uitgangspunten van de sport olympiade en de 
oorsprong ervan, bevreemdt het ons, de fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen, dat de 
openbare scholen van de St. Ultiem, niet hebben deelgenomen aan de sport olympiade op 25 mei jl. 

 
Wij willen het college dan ook graag de volgende vragen stellen: 
 

1. Vindt het college het ook niet vreemd dat de scholen van de St. Ultiem, ook gezien de 
uitgangspunten en de oorsprong van de sport olympiade, niet hebben deelgenomen? 

 
1a. Zijn er ook scholen uit de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren die niet 
hebben deelgenomen? 

 
2. Wat is hiervoor de reden geweest? 

 
3. Gezien de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en 

ontmoeting, hadden de scholen van de St. Ultiem, dan niet juist aanwezig moeten zijn? 
 

4. In hoeverre is de vakgroep lichamelijke opvoeding uit de voormalige gemeente H-S bij de 
voorbereiding betrokken geweest? 

 
5. Is het college ook met ons van mening, dat er sprake is van een gemiste kans voor de 

deelnemende verenigingen uit Hoogezand, door het ontbreken van potentiële leden? 
 

6. Is er ook sprake van enige compensatie voor deze verenigingen? 
 

7. Is het college en de raadsleden, zoals in het verleden gebruikelijk was , ook uitgenodigd voor 
de sport olympiade? 

 
8. Zo nee, waarom niet? 

 



 

 

Jan Hulzebos 
Fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

