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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen we u toekomen ons antwoord op de door de heer T. van
Kesteren van de PVV gestelde vragen ex art. 38 RvO over de ingediende en
aangenomen motie van 29 juni jl. (Heel Groningen zwemt mee met Ranomi
Kromowidjojo).
De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.
1. Hoe staat het college van B&W hier tegenover en heeft het college
reeds contacten in die richting gelegd om een zwemwedstrijd met
Ranomi Kromowidjojo als stralend middelpunt te realiseren? En zo
nee, waarom niet?
Het college is positief over dit initiatief en wil kijken of en hoe wij kunnen
bijdragen aan dit evenement. Het management van Ranomi is naar aanleiding
van de tweet door meerdere partijen benaderd. Eén van deze partijen heeft
aangegeven hierin het voortouw te willen nemen. Zij beleggen in september
een bijeenkomst waar ook de gemeente Groningen aansluit. Op dit moment is
het nog steeds onduidelijk hoe het evenement eruit moet komen te zien.
2. Is het college bereid om te zoeken naar partners en organisaties die
financieel zouden kunnen en willen bijdragen aan een sportevenement
met Ranomi Kromowidjojo? En zo nee, waarom niet?
The House of Sports heeft zich als trekker gemeld. Gemeente en Provincie
zitten onder andere aan tafel en mogelijk ook andere partijen die contact
hebben opgenomen met The House of Sports. Afhankelijk van de plannen zal
gekeken worden wie welke bijdrage kan leveren.
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3. Is het college bereid om te onderzoeken dan wel het voortouw te
nemen op welke wijze “House of Sports”, de afdeling Sport van de
gemeente Groningen, openluchtbad De Papiermolen, zwemclub Trivia
en de Kring Noord van de KNZB kunnen gaan samenwerken om een
mooi zwemevenement met Ranomi Kromowidjojo mogelijk te maken?
En zo nee, waarom niet?
Nee, er is een trekker. Afhankelijk van de plannen zal gekeken worden of en
hoe Sport050 ondersteuning kan bieden. Uiteraard gaan we kijken of het
evenement in de Papiermolen kan plaatsvinden.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans
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