
 

Amendement 
 
 

 

Voorstel nr. 9 verzelfstandiging en nieuwbouw kleedaccommodatie HS88 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 september 2022 

 
Constaterende dat: 

• De gemeente Midden-Groningen geen; dan wel onvoldoende onderhoud heeft 
gepleegd aan de kleedaccommodaties van HS88 welke zij in eigendom heeft; 

• Hierover inmiddels al tien jaar is gesproken, zonder concreet resultaat; 

• De gemeenteraad jaarlijks middelen voor onderhoud ter beschikking heeft gesteld bij 
het vaststellen van de begroting; 

• Het college met het huidige voorstel voorbijgaat aan de kaders die zij, in de 
beleidsnotitie Sport en Bewegen, heeft meegekregen van de gemeenteraad. 

 

Overwegende dat: 

• Het veilig en duurzaam gebruik kunnen maken van de accommodaties belangrijk is; 

• De gemeente Midden-Groningen in haar beleid aangeeft verduurzaming en 
vermindering van gasgebruik voor te staan; 

• Van de vereniging wordt verwacht dat zijn door cofinanciering en zelfwerkzaamheid 
extra middelen binnenhaalt voor de verduurzaming en andere wensen; 

• Er onvoldoende duidelijk is geworden dat dit realistisch is, omdat een onderbouwing 
ontbreekt; 

• Dit niet past bij een zorgvuldig bestuur. 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:   

Aan het besluit als beslispunt twee op te nemen 

“Aan de voetbalvereniging HS88 een bruidsschat ter hoogte van €170.000,- beschikbaar te 
stellen. Te gebruiken voor cofinanciering en ter dekking van duurzaamheidsinvesteringen.” 

 

“Het bestaande beslispunt twee te wijzigen in beslispunt drie” 

 



 

 

Hoogezand,   

Namens de fractie (s)  
 
ChristenUnie, Niels Joostens 
 
Partij van de Arbeid, Thea van der Veen 
 
GroenLinks, Roshano Dewnarain 
 
D66, Yannick Lutterop 
 
 

Toelichting op de hoogte van de bruidsschat: dit is het totaal van vijf jaren de vrijval 
kapitaalslasten en daarmee de helft van het bedrag dat de afgelopen tien jaar niet is 
geïnvesteerd.  

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


