
 
 
Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen 
 
Betreft : Schriftelijke vragen inzake ingediende en aangenomen motie d.d. 29 juni j.l. (‘Heel  
                Groningen zwemt mee met Ranomi Kromowidjojo’) 
 
Groningen, 31 augustus 2019 
 
 
Geacht College, 

De fractie van de PVV wil u graag het volgende onder de aandacht brengen. Het is positief 
dat de motie ‘Heel Groningen zwemt mee met Ranomi Kromowidjojo’ onder de aandacht is 
gebracht van Openluchtbad De Papiermolen. De Papiermolen heeft inmiddels ‘House of 
Sports’ (het management van Ranomi Kromowidjojo) gevraagd om met voorstellen te 
komen. ‘House of Sports’ is een goed overlegpartner met een goede naam.  

De PVV fractie kan zich voorstellen dat de gemeente Groningen met betrekking tot een 
eventuele organisatie van een dergelijk evenement terughoudendheid betracht tegenover 
mogelijke commerciële partijen die overwegend financiële belangen hebben. De organisatie 
van een zwemgala zou dan ook bij voorkeur in handen kunnen worden gelegd van gemeente 
Groningen (afdeling Sport) in samenwerking met bijvoorbeeld Zwemclub Trivia en de Kring 
Regio Noord van de Zwembond. Zwemverenigingen hebben in de regel ruime ervaring in het 
organiseren van zwemwedstrijden, o.a. voor Regio Noord. En Regio Noord van de 
Zwembond onderhoudt goede contacten met de gemeente Groningen. Zwemverenigingen 
werken zeer familiair met hartverwarmende vrijwilligersinzet. En dat is belangrijk voor een 
breed draagvlak voor een dergelijk evenement. 

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?   

Ranomi Kromowidjojo is een ware ambassadeur zowel voor onze regio als wel voor ons land, 
en is geliefd bij jong en oud. Kinderen lopen met deze Groningse topsporter weg. Ranomi 
Kromowidjojo is de meest succesvolle OS-deelnemer uit Groningen en verdient daarom een 
mooi zwemgala waarin zij wordt geëerd. 

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?  
 
 



 
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 Regio Noord van de 
KNZB kunnen gaan samenwerken om een mooi zwemevenement met Ranomi 
Kromowidjojo mogelijk te maken? En zo nee waarom niet?  

 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton van Kesteren – fractievoorzitter 
Partij Voor de Vrijheid (PVV) 
 
 


