POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 16.30 UUR
Voorzitter: J. Boter (VVD)
Namens de raad: A. Sijbolts (Stadspartij), R. Bolle (CDA), B. Benjamins (D66)
Namens het college: wethouder I. Jongman
Namens de griffie: P. Kommerij

Conformstukken
00:14:23

Voorzitter : Goedemiddag, heren die aanwezig zijn. In de zaal zitten alleen heren en een
dame in de Starleaf. Mevrouw Jongman, de wethouder, is daarbij aanwezig. Dan hebben we
nu een korte vergadering van twintig minuten - terwijl de deuren langzaam sluiten - over de
conformstukken. Hier aanwezig zijn - omdat ze nu niet in beeld zijn - de heer Bolle van het
CDA, de heer Benjamins van D66 en de heer Sijbolts van de Stadspartij. Dan lopen we even
de stukken bij langs om te kijken of er nog eventuele vragen over de stukken zijn die nog
gesteld willen of zullen worden. Dan staat als eerste stuk op, conformstuk A: dat zijn de
wensen en bedenkingen begroting 2021 van de Veiligheidsregio Groningen. Ik zie daar geen
reactie op. Er staat wel dat er geen vragen over zijn.
00:15:11

Voorzitter : Dan hebben we stuk B, en als ik goed ben geïnformeerd is daar wel een vraag
over. Dat is de Aanleg van de beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden en dat staat er
in ons raadsvoorstel van 20-1-2021. Volgens mij kan ik daar de heer Sijbolts voor het woord
geven.
00:15:28

De heer Sijbolts : Ja dat klopt, Voorzitter. Deze vraag is mede namens de heer Bolle van het
CDA, mevrouw Wobma van de SP en de heer Boter van de VVD. Dat bent u dus. Het gaat
over het raadsvoorstel beregeningsinstallaties. Dat vinden wij op zich heel goed nieuws. We
zijn ook blij dat er veel voordelen in zitten, niet alleen financieel maar ook in beleid. Onze
natuurgrasvelden hebben de laatste jaren toch - door de opwarming van de aarde en de
toenemende droogte - veel te lijden. Dus wij denken dat dit een mooie manier kan zijn om
onze voetbalverenigingen te kunnen laten floreren op natuurgras. Uiteindelijk wil iedereen
daar toch graag op blijven voetballen. Alleen wat ons betreft had het raadsvoorstel wel iets
meer verdieping mogen geven over de voordelen - ook in financiële zin - ten opzichte van
het huidige systeem. Want die zijn er echt wel, bleek na technische navraag. Dus dat wilden
wij het college - niet alleen bij dit onderwerp maar ook in bredere zin - meegeven. Dank
daarvoor, Voorzitter.
00:16:30

Voorzitter : Dan hoor ik dat dit een opmerking is, waarbij u uw leeftijd verraadt door te
zeggen dat u op natuurgrasveld wil voetballen, want volgens mij denken kinderen daar
anders over. Ik kijk wel even naar de Starleaf en volgens mij heeft de wethouder de
opmerking aangehoord. Is het geen vraag, dus hoeft er ook geen reactie op te komen. Ik zie
dat ook niet. Nee, ik zie knikken. Dan hebben we stuk C: de Decembercirculaire van het
gemeentefonds. Ik kijk even rond of daar nog vragen over zijn. Nee, zie ik ook niet. Da zijn de
conformstukken die hier behandeld worden.

00:17:04

Voorzitter : Deze conformstukken gaan door als conformstukken, want ik zie niet dat de heer
Sijbolts namens de andere vier daar iets anders mee wil dan het een conformstuk laten. Dus
die zal als conformstuk op de komende raadsvergadering, na het voorjaarsreces, op de
agenda komen. Dan sluit ik hierbij deze korte vergadering en dan zie ik sommige straks weer
terug bij de volgende vergadering, die om vijf uur zal beginnen. Hartelijk dank voor
aanwezigheid. Ik dank ook mevrouw Jongman voor de aanwezigheid digitaal en tot de
volgende vergadering.

