
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 9 januari 2019 

 

 

Onderwerp : Kleedaccommodaties sportclubs  

 

Geacht college, 

Op uitnodiging van de voetbalvereniging HS88 heeft ook D66 een bezoek gebracht aan het 

sportcomplex aan de Kalkwijck. 

Wij hebben geconstateerd dat de kantine er prima uitziet en de gehaktballen lekker zijn. De 

kleedaccommodaties, die in eigendom van de gemeente zijn, zien er daarentegen ‘Spartaans’ uit en 

behoeven  verbetering. 

Ons ontbreekt het aan een totaaloverzicht, maar wij hebben de indruk dat de situatie per sportclub 

nogal verschilt. Wij vermoeden dat de eigendomssituatie daarbij ook een rol speelt.  

In het gesprek met de contactpersonen van HS88 hebben wij dan ook aangegeven dat D66 eerst meer 

wil weten hoe het zit met de kleedaccommodaties bij de andere sportclubs in Midden-Groningen. Op 

basis van die informatie en afhankelijk van de financiële middelen, kan dan worden bezien of 

maatregelen noodzakelijk zijn.  

Kortom, D66 pleit er op dit moment niet voor om de kleedaccommodaties bij HS88 te verbeteren. 

Wel hebben wij enkele vragen: 

1. Heeft het college een totaaloverzicht van de eigendoms- en onderhoudssituatie van de 

kleedaccommodaties sportclubs Midden-Groningen? 

2. Zo ja, geeft dit overzicht aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen? 

3. Zo neen, is het de bedoeling dit totaaloverzicht alsnog te verkrijgen? 

4. Is er inmiddels contact geweest met HS88 en vindt hierover ook overleg plaats met de 

sportclubs in Midden-Groningen? 

 

Met vriendelijke groet, 
Gerard Renkema, Fractievoorzitter D66MG 

……………………………….. 

 



 
 
 

 
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: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
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Erik Drenth

Onderwerp: Beantwoording vragen D66

Geachte leden van de raad,

Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de D66 fractie aan het college zoals

gesteld in haar brief van 9 januari jl.

1. Heeft het college een totaaloverzicht van de eigendoms- en onderhoudssituatie van de

kleedaccommodaties sportclubs Midden-Groningen?

Antwoord: Ja, het college weet welke eigendomssituatie waar van toepassing is.

2. Zo ja, geeft dit overzicht aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen?

Antwoord: In de voormalige gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde is op

een verschillende manier omgegaan met eigendom en beheer van sportaccommodaties. Ook binnen

de voormalige gemeenten zijn per club verschillende situaties ontstaan. Het college werkt aan

vastgoedbeleid om te komen tot een gelijker speelveld dan tot op heden het geval was, uiteraard

in goed overleg met de betrokken verenigingen. Om meer kennis op te doen voor het voeren

vastgoedbeleid, beginnen we binnenkort met een pilot waarvoor we één vereniging zoeken die wil

deelnemen aan een onderzoek om te komen tot afspraken tussen de vereniging en de gemeente die

past binnen het Kompas. Overdracht van het eigendom zou hier een optie kunnen zijn.

3. Zo neen, is het de bedoeling dit totaaloverzicht alsnog te verkrijgen?

4. Is er inmiddels contact geweest met HS’88 en vindt hierover ook overleg plaats met de

sportclubs in Midden-Groningen?
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Antwoord: Er wordt binnenkort vanuit het Kompas en de geplande onderhoudswerkzaamheden in

2019 met iedere vereniging een gesprek gevoerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris


