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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15:32
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15:30 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO160138454935  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): VVD, CDA 

Leden: René Bolle, Jasper Boter 

Portefeuillehouder(s): Inge Jongman 

Contactambtenaar: Ellen Brakel 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Corrosie lichtmasten sportparken 

Doel van de agendering Meningsvorming 

Openbaar of geheim Openbaar 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Er is bij brief van 23 september 2020 door het college 
meegedeeld dat er sprake is van een gevaarlijke situatie 
rondom de lichtmasten rondom de sportvelden in de 
gemeente Groningen. Hierover zijn de raadsleden 
(woordvoerders sport rond 22/23 september 2020 ook 
telefonisch geïnformeerd door de wethouder. 
 
In de brief van 23 september 2020 blijkt dat het aanpakken van 
de problematiek rondom de lichtmasten een bedrag van € 
750.000,-- moet kosten en dat aanpak snel dient te gebeuren. 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

mening van de raad en mede een reactie vanuit het college 
t.a.v. de volgende punten: 
 
- de keuze voor de financiering van de kosten voor vervanging 
en herstel van de lichtmasten vanuit co-financieringsfonds 
sport (en mogelijke -lange-termijn oplossingen. 
- het niet hebben opgenomen van controle en onderhoud van 
de lichtmasten in het reguliere onderhoudsprogramma. 
- het (blijkbaar) niet checken van de staat van onderhoud van 
de lichtmasten bij de vervanging van reguliere verlichting door 
LED verlichting in de afgelopen periode. 
- het tijdspad voor controle van alle lichtmasten en het tijdspad 
voor herstel van de lichtmasten. 
- mogelijke aansprakelijkheid van derde voor levering van 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

lichtmast c.q. installatie van de LED verlichting bij ontstane 
situatie. 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

meningvormende sessie met woordvoerders en wethouder. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

45 minuten 

Gewenst / voorzien vervolg dat hangt af van de bespreking in de meningvormende sessie 

Graag agenderen voor (...) 04-11-2020 

Vanwege (...) Vanwege de spoed en de gevaarzetting van de huidige situatie 
(bij windkracht 6 mag het sportveld niet gebruikt worden, ergo 
typisch Nederlands herfstweer) is het handig om deze kwestie 
snel inhoudelijk te bespreken. 

 


