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Onderwerp: Schriftelijke vragen Gemeente Belangen (art 33 RvO) Wijkcentrum Spinneweb te Sappemeer  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Door de fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen zijn vragen gesteld naar aanleiding van 

gesprekken met verenigingen en organisaties en specifiek naar aanleiding van een werkbezoek aan 

wijkcentrum het Spinneweb te Sappemeer. 

 

Onderstaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen: 

 

Vraag 1 

Er is een chronisch tekort aan vrijwilligers, waardoor het werk steeds meer op de schouders 

van enkelen terecht komt. De gemeente wil steeds meer burgerparticipatie waarbij in feite 

een deel van de gemeentelijke werkzaamheden aan de burgers wordt overgelaten. Los van 

de continuïteit bij deze vorm van burgerparticipatie vragen wij ons af hoe dit probleem is 

te tackelen. 

 

Herkent u het geschetste hierboven en zo ja hoe anticipeert u hierop? 

 

Wij herkennen zeker dat er een tekort is aan vrijwilligers. De vrijwilligerscentrale van Kwartier 

Zorg & Welzijn bemiddelt in het vinden van vrijwilligers. De gemeente heeft dat in de opdracht 

voor Kwartier opgenomen. Verder werken wij veel samen met vrijwilligersorganisaties om er voor 

te zorgen dat vrijwilligers ondersteuning krijgen als dat nodig is.  

 

Vraag 2 

Verenigingen kampen o.a. met het niet kunnen krijgen van bevoegd personeel. Zo hebben de 

gymnastiekverenigingen in Meeden en Zuidbroek een deel van hun traditionele aanbod 
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(turnen) moeten schrappen omdat er geen bevoegde leiders kunnen worden gevonden. Wel 

kunnen we lezen dat we iemand hebben aangesteld die sport en bewegen wil stimuleren. Dit 

is het paard achter de wagen spannen. 

 

Is het niet beter dat we het bestaande sportaanbod stimuleren door juist daar 

ondersteuning te bieden i.p.v. nieuw aanbod te creëren terwijl aan de andere kant veel 

wordt afgebroken? 

 

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met 

de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. 

Het hoofddoel van het akkoord is om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland in een veilige, 

gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. Om de ambities in het akkoord te 

realiseren, worden gemeenten aangemoedigd om een eigen lokaal sportakkoord te ontwikkelen. 

Ook de gemeente Midden-Groningen zal in de komende maanden bouwen aan een lokaal 

sportakkoord. In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de 

lokale ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.  

 

Het doel van het lokale sportakkoord is niet om nieuw aanbod te creëren, maar om met alle 

betrokken partners - inclusief de gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners - 

afspraken te maken die aanzetten tot lokale samenwerking. Het akkoord moet op deze manier 

lokale partijen beter in staat stellen om uitdagingen op het gebied van sport en bewegen - zoals 

het tekort aan bevoegd personeel - het hoofd te bieden. De gemeente kan dit soort problemen niet 

voor verenigingen oplossen, maar kan wel zorgen dat verenigingen met elkaar in contact komen om 

gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

 

Vraag 3 

Bent u ervan op de hoogte dat er sprake is van (hang)jongeren die op gezette tijden 

voor overlast (incl. vernielingen) zorgen rondom het wijkcentrum Spinnenweb? Hier 

nauwelijks of niet tegen wordt opgetreden door bijvoorbeeld wijkagent of BOA? 

 

Vrijwilligers constateren dat er drugs in de buurt worden verhandeld. In zijn 

algemeenheid: Wat doet de gemeente als er sprake is van (zichtbare) drugsoverlast die 

de leefbaarheid en veiligheidsgevoel van aanwonenden aantast? 

 

Wij hebben de politie gevraagd om een analyse van  meldingen van overlast rond het Spinneweb in 

de afgelopen periode. De conclusie is: 

Er zijn tussen 1 april en heden 7 overlast jeugd meldingen, bij de politie bekend en vastgelegd. 

Deze overlast bestaat voornamelijk uit luidruchtige jeugd en/of jeugd met luide muziek. 

Van drugsoverlast, in de bevraagde periode op genoemde locatie, is bij de politie geen informatie 

bekend. Behoudens één melding dat er gezien is dat er ‘iets’ werd overgegeven aan een persoon 

die stond te wachten. 

Van vernielingen zijn geen meldingen/registraties bekend binnen de politie. Er is eenmaal een 

registratie van brandstichting vastgelegd, namelijk een prullenbak (straatmeubilair) 

 

Het jongerenwerk en de boa’s proberen al geruime tijd contact met de jongeren te leggen met 

wisselend resultaat. De politie heeft wel contact met wat individuele jongeren.  
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Voor de aanpak van jongerenoverlast wordt samengewerkt met het jongerenwerk, de politie, Halt, 

VNN en Openbare orde en veiligheid van gemeente. Er vindt regulier overleg plaats waarin 

jongerenproblematiek (gemeentebreed) wordt besproken en waarin, als het nodig is, gezamenlijk 

afspraken worden gemaakt over een aanpak. Het doel is om een effectieve en efficiënte 

ketensamenwerking met betrekking tot aanpak van probleemgroepen.  

Wij gaan op korte termijn een gezamenlijke aanpak voor het Spinneweb oppakken. 

 

Ondertussen stelt de politie een zgn. A project in. Dat betekent dat er tijdens de reguliere rondes 

extra aandacht zal zijn voor het gebied. 

Ook zal de politie, bij meldingen van omwonenden, direct ter plaatse gaan. Het jongerenwerk gaat 

de komende tijd proberen in gesprek te komen met de jongeren. 

 

We hopen met deze gecoördineerde aanpak het probleem op korte termijn op te kunnen lossen. 

 

Vraag 4 

Bent u op de hoogte dat er een verzoek is voor camerabewaking rondom het gebouw om 

de overlast te kunnen registreren? En dat dit verzoek via de gebiedsregisseur is gedaan, 

maar tot op heden hier men nog geen reactie op heeft ontvangen? 

Als het niet kan is er ook duidelijkheid. 

 

De wens om camera’s aan het gebouw aan te brengen om zo eventuele vernielingen rondom het 

gebouw te kunnen registreren is bekend. Over deze wens is een aantal malen gesproken met 

bestuursleden van het wijkcentrum Tijdens de gesprekken is door de gebiedsregisseur steeds 

aangegeven dat gezien de aard van de overlast camerabewaking als een te zwaar middel wordt 

gezien. De camera’s zullen ook een deel van de openbare ruimte bestrijken. Hoewel de beweegtuin 

en de speeltuin in beheer en eigendom zijn van de buurt- en speeltuinvereniging zijn ze vrij 

toegankelijk. Cameratoezicht in de openbare ruimte is een inbreuk op de privacy van mensen, 

waarvoor ook instemming van het Openbaar Ministerie vereist is. Alleen bij zwaarwegende 

belangen gaat het OM akkoord. In dit geval is daarvan onvoldoende sprake.   Wij hebben dit 

inmiddels schriftelijk kenbaar gemaakt aan de buurt- en speeltuinvereniging. 

 

Vraag 5 

Bent u op de hoogte dat er tevens een aanvraag/verzoek via de gebiedsregisseur is 

ingediend voor een lichtmast/lichtpunt bij of aan het gebouw om overlast etc. te 

voorkomen, en er tot op heden geen reactie op is gekomen? 

 

Het verzoek tot het plaatsen van een extra lichtmast naast het gebouw is bekend. Aanleiding voor 

dit verzoek is overlast in de avonduren in met name de beweegtuin aan de zijkant van het gebouw. 

Door de beweegtuin te verlichten zou de plek minder aantrekkelijk worden als hangplek. De 

aanvraag is intern getoetst aan ons eigen beleid (“bewust verlichten”).  Daaruit komt dat 

verlichting aan de gevel met bewegingsdetectie op deze plek de beste oplossing is zijn. Dit is een 

maatregel die op schoolpleinen waar sprake is van overlast ook wordt toegepast. Dit voorstel wordt 

besproken met het bestuur van het wijkcentrum. 
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Vraag 6 

Bent u op de hoogte dat het bestuur en de vrijwilligers van genoemde wijkcentrum 

aangeven aan dat door de verantwoordelijke wethouder toezeggingen zijn gedaan en 

dat deze na een jaar nog steeds niet zijn nagekomen? 

 

U verwijst hier mogelijk naar uitspraken van wethouder Woortman, gedaan in het najaar van 2018 

tijdens een door de Vereniging Groninger Dorpen georganiseerd gezamenlijk overleg van besturen 

van dorpshuizen en wijkcentra met de gemeente Midden-Groningen. Het harmoniseren van het 

gemeentelijk accommodatiebeleid is grote opgave. Het college start hier binnenkort mee. Op   

8 oktober jl. vond opnieuw een gezamenlijk overleg plaats. Daar is een toelichting gegeven op het 

komende harmonisatieproces..  

 

Vraag 7 

Dit soort reacties, slechte communicatie of onvolledige of onjuiste communicatie komen we vaak 

tegen bij onze contacten met burgers en organisaties en baren ons zorgen. Wellicht is het 

wenselijk het systeem van gebiedsregisseurs, wijkagenten eens te evalueren. 

 

In het kader van de organisatieontwikkeling vindt een evaluatie van het gebiedsgericht werken, 

waarvan de gebiedsregisseurs onderdeel zijn plaats. Verder vindt periodiek overleg tussen het 

college en de gebiedsregisseurs plaats, waarbij het systeem en werkafspraken worden geëvalueerd.  

Wij vinden goede  communicatie met inwoners van groot belang, en zien dat de verbeterslagen die 

sinds de start van de gemeente Midden-Groningen hun vruchten afwerpen. Het contactplein scoort 

goed en de gemeentelijke communicatie in brede zin krijgt ook regelmatig complimenten van 

inwoners.   

Het functioneren van het fenomeen ‘wijkagent’ is regelmatig onderwerp van gesprek tussen de 

burgemeester en de teamchef van politie. De inzet van de wijkagent staat flink onder druk als 

gevolg van gebrek aan capaciteit, waardoor wijkagenten veelvuldig in de reguliere operatie worden 

ingezet. Gezien het belang van het werk van de wijkagent wordt erop ingezet, dit met een nieuwe 

opzet toch weer functioneel te maken. Vooral in die buurten en wijken waar de noodzaak het 

hoogst is. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


