
Vragen voor het vragenuur van 23 november 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen en het CDA inzake energiekosten 
sportverenigingen (Amrut Sijbolts).

Onze fracties ontvangen signalen dat veldsportverenigingen van wie het energiecontract verloopt 
volgend jaar in de problemen dreigen te komen.
We weten dat in elk geval van drie verenigingen op korte termijn het contract afloopt en een variabel
contract zal worden. Dat dit  consequenties zal hebben voor hun exploitatie moge duidelijk zijn.

We ontvangen vanuit Haren signalen dat mede door het uitblijven van de afronding ‘Gelijk Speelveld’
de problemen groot zijn. Negen verenigingen nemen alle energie via een eigen contract af. Deze 
verenigingen dreigen in de financiële problemen te komen en voor een aantal zal zonder hulp de 
contributie zodanig hoog worden, dat de toekomst van deze verenigingen onzeker lijkt te worden. 
Dit gaat om zeer forse bedragen. Dan hebben we het over tienduizenden euro’s. 

1. Kan het college op zeer korte termijn duidelijk verschaffen aan de sportverenigingen en de 
onzekerheden wegnemen?

II Vragen van de Partij voor de Dieren over stijgende energielasten die Groninger buurt- en 
dorpshuizen bedreigen (Bart Hekkema)

Vorige week schreef vereniging Groninger Dorpen een brief aan de gemeenteraad van Groningen 
waarin de vereniging haar zorgen uitspreekt over de stijgende energielasten voor buurt- en 
dorpshuizen in de provincie, maar zeker ook in de gemeente Groningen. Onderstaande uitkomst van 
een enquête onder buurt- en dorpshuizen in de provincie spreekt boekdelen. Ook Dagblad van het 
Noorden besteedde aandacht aan de crisis onder de buurt- en dorpshuizen: als gevolg van de 
coronapandemie zijn al veel van de locaties door hun reserves heen, die in de eerste plaats bedoeld 
waren voor onderhoud en verduurzaming. Nu daar de extreem hoge energielasten nog bovenop zijn 
gekomen, verkeren veel van de buurt- en dorpshuizen in zwaar weer. Een aantal van hen kan niet 
garanderen in de winter open te blijven. Het belang van buurt- en dorpshuizen voor de sociale 
cohesie en de leefbaarheid in wijken en dorpen wordt breed erkend, maar het ontbreekt helaas aan 
financiële steun. De vereniging Groninger Dorpen vraagt samen met de Landelijke Vereniging voor 
Kleine Kernen en LSA Bewoners de provincie en Groninger gemeenten om samen een lobby te 
starten richting het Rijk voor aanvullende en broodnodige compensatiemaatregelen. 

Daarom stelt de Partij voor de Dieren de volgende twee vragen aan het college:

1. Zijn er signalen bekend van buurt- en dorpshuizen in de gemeente die het hoofd nog moeilijk
boven water kunnen houden en wordt er gesproken over mogelijke ondersteuning? 
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2. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de lobby richting het Rijk voor passende 
compensatiemaatregelen voor buurt- en dorpshuizen?
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