
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 18 januari 2019 

 

 

Onderwerp : Raadsbrief tarievennota sport 

 

 
Geacht College, 
 
Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de inhoud van bijgevoegde brief. 
 
Het staat bol van algemeenheden en aannames, voornamelijk over het nog in gesprek gaan met de 
betrokken partijgen. 
 
Wij willen graag inzage in de te volgen procedures die gehanteerd worden, inclusief de daarbij 
behorende agenda/planning. 
 
Tevens willen wij graag in het bezit gesteld worden van het meerjaren onderhoudsplan waarover 
wordt gesproken.  
 
Wij krijgen signalen (oa. van HS88, vragen D66) dat er veel achterstallig onderhoud is, zowel van 
(kunst) grasvelden alsmede accomodaties. 
 
In het verleden hebben zowel de fractie van de VVD, alsmede van de voorganger van 
GemeenteBelangen, Lokaal Perspectief, hier al vragen over gesteld. En nog steeds hebben we niet de 
juiste nota en informatie. Dat duurt te lang, zolang kunt u sport minnend Midden-Groningen niet 
laten wachten.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Hans Haze 
Fractievoorzitter 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: 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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Onderwerp: Raadsbrief Beantwoording Schriftelijke Vragen GBMG brief 18-01-2019

Geachte leden van de raad,

Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Gemeentebelangen Midden-Groningen

fractie aan het college zoals gesteld in haar brief van 18 januari jl.

1. Wij willen graag inzage in de te volgen procedures die gehanteerd worden, inclusief de

daarbij behorende agenda/planning.

Antwoord: Graag verwijzen wij voor de beantwoording van deze vraag naar de raadsbrief

beheerplan gemeentelijke gebouwen (2019-04) die op 24 januari aan uw raad is toegezonden.

Daarin staat:

“Op 27 november 2018 heeft het college ingestemd met het concept beheerplan gemeentelijke

gebouwen. Het beheerplan gemeentelijke gebouwen geeft op hoofdlijnen kaders aan, waarbinnen

het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen plaatsvindt. Het vaststellen van het

definitieve beheerplan is een bevoegdheid van uw raad. Wij zullen dit plan in juni 2019 (om en

nabij de voorjaarsnota 2019) ter besluitvorming aan u voorleggen. De reden dat wij u nu nog niet

het definitieve beheerplan voorleggen is dat wij in het kader van buiten-naar-binnenwerken de

voor de komende ja(a)r(en) geplande werkzaamheden eerst gaan bespreken met onze

gebouwgebruikers. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen leiden tot aanpassingen van de

onderhoudsbegroting, de onderhoudsvoorziening en het beheerplan. De gesprekken met de

gebouwgebruikers zullen in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.”

2. Tevens willen wij graag in het bezit gesteld worden van het meerjaren onderhoudsplan
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waarover wordt gesproken.

Antwoord: De onderhoudsplannen zijn niet geheim, en kunnen ter inzage gelegd worden. Het

betreft hier echter gedetailleerde excelsheets met alle gegevens van kortcyclisch en langcyclisch

onderhoud, per object dat in gemeentelijk eigendom is. Bovendien zijn dit nadrukkelijk

werkdocumenten die nog met de gebruikers van gebouwen besproken moeten worden voordat de

stukken ter besluitvorming naar uw raad gestuurd worden. Bovenstaande afwegende lijkt het ons

de beste werkvorm dat u voor specifieke vragen over gemeentelijke gebouwen contact opneemt

met de steller van deze raadsbrief, zodat vragen gericht beantwoord kunnen worden.

3. Wij krijgen signalen (oa. van HS88, vragen D66) dat er veel achterstallig onderhoud is,

zowel van (kunst) grasvelden alsmede accommodaties.

Antwoord: De (Kunst)grasvelden hebben geen achterstallig onderhoud. Door de

weersomstandigheden van het afgelopen jaar zijn diverse natuur grasvelden minder uit de zomerse

onderhoudsperiode gekomen dan de bedoeling was. Waar nodig nemen we maatregelen om de

kwaliteit van velden te verbeteren. Voor accommodaties hebben we met de vaststelling van het

concept beheerplan inzicht gekregen in de te nemen maatregelen om het onderhoud van de

accommodaties op peil te brengen.

4. In het verleden hebben zowel de fractie van de VVD, alsmede van de voorganger van

GemeenteBelangen, Lokaal Perspectief, hier al vragen over gesteld. En nog steeds hebben we niet

de juiste nota en informatie. Dat duurt te lang, zolang kunt u sport minnend Midden-Groningen niet

laten wachten.

Antwoord: Het maken van een beheerplan dat alle gemeentelijke gebouwen goed in beeld bracht

was een tijdrovende klus, die voorwaardelijk is om met gebruikers in gesprek te gaan over hun

wensen. Met de vaststelling van het concept beheerplan door het college hebben we een grote stap

voorwaarts gezet in het beheer van gemeentelijk vastgoed. We kiezen daarbij voor een zorgvuldig

traject waarin ook gebruikers betrokken worden. Wij zijn ons er van bewust dat gebruikers lang

gewacht hebben op het beheerplan, maar denken ook dat het in hun belang is om het definitieve

beheerplan pas na overleg met hen ter besluitvorming aan uw raad voor te leggen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris
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Onderwerp: Tarievennota Sport 

 

 

Geachte leden van de raad,  

 

In deze brief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de stand van zaken wat betreft de 

Tarievennota Sport, zoals in de raadsbrief van 17 april 2018 (zaaknummer 2018-006861) aan u is 

toegezegd. 

 

Tarievennota 

In de Tarievennota Sport zijn de tarieven opgenomen van zowel de binnen- als buitensport. Het 

college is bevoegd om de tarieven vast te stellen. De tarieven zijn vastgesteld op 8 januari 2019. Het 

vaststellen van de tarieven is een collegebevoegdheid. 

 

Overdekte sportaccommodaties 

Aangezien er veel verschillen zijn in de afmetingen van de verschillende binnensportaccommodaties, 

zowel bij de gymzalen als bij de sporthallen, hebben wij gekozen voor een eenvoudige, maar 

duidelijke constructie. 

Uitgangspunt is het aantal volleybalvelden wat in een zaal kan. Met andere woorden, de afmetingen 

van een volleybalveld is leidend. Aan de hand hiervan is de tarievennota vastgesteld. Is er in een zaal 

ruimte voor één volleybalveld (gymzaal), wordt daar een tarief aan gekoppeld. Zijn er in de zaal twee 

velden (sportzaal), dan wordt het tarief verdubbeld. Bij een sporthal, waarin drie velden zijn 

gesitueerd, is het tarief van de gymzaal verdrievoudigd.  

Ook is er geen verschil meer gemaakt in gemeentelijke- en niet-gemeentelijke gebruikers en seizoen- 

en incidentele verhuur. 

 

De Menterne 

Door de sluiting van sportcentrum Ruitershorn zijn alle binnensportactiviteiten in Muntendam 

verplaatst naar de sportzalen van de Menterne. Aangezien hier minder ruimte is dan in sportcentrum 

Ruitershorn, betekent dit voor enkele verenigingen dat zij op jaarbasis meer aan zaalhuur moeten 

betalen dan dat zij gewend waren. Met de betreffende verenigingen zijn wij hierover in gesprek. 
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Jeugdtarieven voormalige gemeente Slochteren. 

In de binnensportaccommodaties van de voormalige gemeente Slochteren werd een jeugdtarief 

gehanteerd, zijnde 50% van zaalhuur. 

In Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde werd deze korting niet gegeven. Invoeren van deze korting 

in heel Midden-Groningen is binnen de begroting niet mogelijk, maar het opheffen van de korting zou 

voor de verenigingen in de voormalige gemeente Slochteren grote gevolgen hebben. We gebruiken 

het komende jaar om met sportverenigingen in gesprek te gaan. In 2020 moeten de tarieven 

geharmoniseerd zijn. 

 

Buitensport 

Voor de buitensport is ook gekozen voor een vereenvoudiging, door te kiezen voor een tarief per veld, 

niet per accommodatie. Voor zowel wedstrijdvelden als trainingsvelden wordt hetzelfde tarief 

gehanteerd.  

 

Zelfwerkzaamheid buitensport 

Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Dit betreft m.n. het 

maaigedeelte voor het speelveld tot het hekwerk. Voor het terrein daaromheen gelden tussen 

verenigingen grote verschillen. In de voormalige gemeente Slochteren is het onderhoud buiten het 

hekwerk de verantwoordelijkheid van de sportvereniging. In het overige deel van onze gemeente 

gebeurt dat in opdracht van ons.  

Wij willen het onderhoud, zoals het in Slochteren was geregeld, uitbreiden naar alle sportparken. Dit 

is besproken met de betreffende verenigingen. Veel verenigingen hebben hierop positief gereageerd, 

mits de onderdelen in goede staat worden overgedragen. We maken hier op korte termijn met hen 

nadere afspraken over. 

 

Meerjarenonderhoudsprogramma velden en sportzalen/hallen  

We hebben een meerjarenonderhoudsplanning voor de komende tien jaar opgesteld voor zowel de 

binnen- als buitensport. Daaraan gekoppeld is een meerjareninvesteringsplanning voor dezelfde 

periode. Beide planningen zijn per sportaccommodatie en per sportveld opgesteld en besproken. De 

bedrijfsvoering speelt zich binnen de mandaatregeling. 

 

Communicatie 

De tarieven worden gelijktijdig aan de betreffende verenigingen gecommuniceerd. 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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