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Aanbiedingsbrief veegcommissie 4 maart (middag) 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Sietsma, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 4 maart 2020, om 

16.30 uur in vergaderzaal 1, Radesingel 6 Groningen.  

 

Verkenning toekomstpotentie sportcentrum Kardinge (Cbf) 

Kardinge is het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland met jaarlijks zo’n 600.000 

bezoekers.  

In 2023 staat mogelijk een grootschalige renovatie gepland. Sinds een aantal jaren wordt daarom alleen urgent 

correctief onderhoud uitgevoerd en worden vervangingskosten en renovatiekosten doorgeschoven en 

gereserveerd. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat de technische levensduur kritiek wordt en onderdelen 

aan vervanging toe zijn. Doorgaan op dezelfde voet leidt op termijn tot afkalving van het sportcentrum tot een 

functioneel- en onderhoudsniveau waarop alleen gereageerd kan worden met sluiting. Om die reden is het 

college een verkenning van een toekomstbestendig sportcentrum gestart, zijn er kaders geschetst en zijn er vier 

mogelijke scenario’s.  

- Scenario 1 is het clubhuis waarin het zwembad, de ijshal en de schaatshal geïdentificeerd zijn als 

basisvoorziening voor de gemeente, niets meer en niets minder; 

- Scenario 2 is de playground waarin het sporten in individueel of in verenigingsverband ook gekoppeld 

wordt aan bewegen. Naast een faciliterende rol zal de gemeente Groningen in dit scenario veel meer 

het sporten en bewegen aanmoedigen cq stimuleren; 

- Scenario 3 beschrijft het avonturenpark waarbij gefocust wordt op recreatie, oftewel een dagje uit voor 

het hele gezin. Sportcentrum Kardinge en het zwemmen en het schaatsen in het bijzonder speelt, naast 

het basisaanbod, veel meer in op de recreatieve waarde zijnde een dagattractie; 

-  Scenario 4 is het resort, een vrijetijdscentrum cq. gebied met een aanbod dat gericht is op verblijf en 

ontspanning in combinatie met sport, leisure en entertainment voorzieningen.  

 

Bespreking is aangevraagd door: Student en Stad, PvdA, GL en SP 
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Versnelling transformatie sociaal domein in control (Rdv) 

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben de gemeente een grote verantwoordelijkheid gekregen. 

Daarmee zijn zij een belangrijke speler in het zorglandschap geworden. Het college heeft aangegeven dat zij 

extra inzetten op de versnelling van de transformatie in het sociaal domein, het beter in beeld krijgen en het 

sneller terugdringen van de zorgkosten. Het college heeft de afgelopen tijd geconcludeerd dat het aanbrengen 

van deze noodzakelijk versnelling met de huidige capaciteit niet mogelijk is, om achteruitgang te voorkomen is 

tijdelijk uitbreiding noodzakelijk.  

Het college stelt het volgende voor:  

I. de kosten van € 1,285 miljoen voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van 

'Versnelling transformatie sociaal domein in control' in 2020 te dekken door een ontrekking aan 

de reserve sociaal domein;  

II. de kosten van € 1,44 miljoen voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van 'Versnelling 

transformatie sociaal domein in control' in 2021 te dekken door middel van een voorbeslag op de 

begroting 2021;  

III. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen.  

Voor dat bedrag komt er een tijdelijke uitbreiding van 14,4 FTE in 2020 en 11,8 FTE in 2021.   

 

Bespreking is aangevraagd door: Stadspartij, SP en PvdA 

 

 

Aandeelhoudersvergadering Groningen airport Eelde (Cbf) 

Op 27 januari jongstleden hebben de aandeelhouders indringend gesproken met directie en de raad van 

commissarissen over de ontwerpbegroting 2020 van Groningen airport Eelde. De belangrijkste punten:  

- Het begrote exploitatieresultaat komt neer op 1.357.000,- negatief. De aandeelhouders hebben 

gezamenlijk ingestemd met de exploitatiebegroting om directe continuïteit te waarborgen; 

- De aandeelhoudersvergadering heeft niet ingestemd met de investeringsbegroting. GAE heeft de 

opdracht gekregen alleen de posten op te nemen die werkelijk noodzakelijk zijn vanuit het 

veiligheidsperspectief en een nieuwe investeringsbegroting voor te leggen; 

- De gezamenlijke aandeelhouders vinden dat de huidige informatie nog onvoldoende duidelijk maakt 

dat de huidige situatie onaanvaardbaar is vanuit veiligheidsperspectief en hebben nu niet ingestemd met 

de investering in de brandweerkazerne;  

- De tussentijdse rapportage is door de aandeelhouders voor kennisgeving aangenomen. Er wordt op dit 

moment geen extra bijdrage van de aandeelhouders gevraagd, maar een verzoek daartoe wordt wel 

door middel van de rapportage in het vooruitzicht gesteld; 

- De aandeelhoudervergadering heeft de volgende twee opdrachten gegeven aan het GAE:  

o Werk verschillende toekomstscenario's uit (waarbij op voorhand geen scenario’s worden 

uitgesloten) voor een periode van vier jaren; alle scenario's moeten financieel onderbouwd en 

doorgerekend zijn (zowel exploitatie als investeringen) en voorzien van dekkingsopties; 
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o Overleg de uitkomsten van deze opdracht zo spoedig mogelijk aan het Bestuurlijk Overleg 

GAE opdat eventuele besluitvorming in Raden en Staten vóór de zomer 2020 kan 

plaatsvinden. 

- Binnenkort volgt een bespreking met een potentieel andere geïnteresseerde partij ter overname van het 

gemeentelijk aandelenbelang. Deze besprekingen dragen een vertrouwelijk karakter. Indien de 

besprekingen daartoe aanleiding geven, zullen wij u daarover informeren. 

 

Bespreking is aangevraagd door: GL, SP, PvdD en Pvda 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de voorzitter, 

 

Sjoerd Wannet, Raadsadviseur a.i.  


