
Vragen voor het vragenuur van 8 februari 2023 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de VVD-fractie over nieuwe bestemming oude skatebaan Klaverlaan Haren (Ietje 
Jacobs) 

Aan het eind van de Klaverlaan in Haren lag tot 2019 een skatebaan. Deze baan was verouderd en 
verpauper trok hangjongeren aan en was gevaarlijk dus ruimen van deze skatebaan was een zegen.
Al sinds lange tijd is de buurt in afwachting van een nieuwe leuke bestemming op deze plek. En daar 
wringt hem wat de VVD betreft de schoen, moet dat nu echt zo lang duren?
Er liggen plannen voor weerbestendige beweegtoestellen en een moderne skatebaan in een leuke 
verblijfsomgeving. De gemeente verwacht dat deze plannen in de zomer van 2024 gerealiseerd 
kunnen worden. Ruim 5 jaren na de ‘sloop’ van de oude baan.
Wat gaat hier gebeuren? - Haren de Krant - Haren de Krant

1. Moet dit echt zo lang duren of wil het College alles op alles zetten om eea te versnellen?

II Vragen van de fractie van D66 over verbod op magneetvissen (Andrea Poelstra) 

Op Sikkom lazen we deze week dat een mooie actie voor de Voedselbank averij opliep
omdat magneetvissen verboden is in Groningen1. De initiatiefnemer gaat nu in Amsterdam
magneetvissen om geld op te halen voor de Groningse Voedselbank, omdat het daar wél
mag. Aangezien de grachten en gevaren in Amsterdam naar verwachting niet heel
verschillend zullen zijn, is dit opmerkelijk. Zeker als je bedenkt dat er ervaren
magneetvissers aan mee doen.
Deze week is het de week van de Circulaire Economie. In dat kader zou het juist goed zijn
om meer aandacht te vragen voor het opruimen van afval en het oud ijzer om te zetten. Als
met dat geld de Voedselbank geholpen kan worden is dat helemaal fantastisch. Daarom
heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Is het college bereid om het verbod op magneetvissen te heroverwegen, of om een
uitzondering te maken voor deze actie door een vergunning te verlenen?
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https://www.harendekrant.nl/nieuws/wat-gaat-hier-gebeuren/


III Vragen van de fractie van D66 over landelijke pilot cultuurbudget van 5 miljoen euro voor MBO-
studenten (Maria Martinez Doubiani)

Afgelopen maandag 30 januari is het bericht bekend gemaakt dat staatssecretaris Gunay Uslu 5 
miljoen euro cultuurbudget beschikbaar stelt voor mbo-studenten.1 Dit betreft een pilot voor de 
periode van twee jaar, dat wordt gemonitord en geëvalueerd. Dit houdt concreet in dat mbo-scholen
met een mbo-cultuurkaart van het rijk een cultuurbudget zullen ontvangen, waarmee de studenten 
musea, theatervoorstellingen of concerten kunnen bezoek. Op elk mbo-cultuurkaart komt € 10,25,- 
te staan. Daarbij hebben bepaalde mbo-opleidingen en gemeenten aangegeven het bedrag te zullen 
verdubbelen.
Als een van de grootste cultuursteden van Nederland vinden wij dit natuurlijk goed nieuws. Hiermee 
zorgen we dat cultuur laagdrempelig bereikbaar maken voor MBO-studenten. Wij gaan ervan uit dat 
ook het college de nieuwe pilot als goed nieuws ervaart. Om ervoor te zorgen dat de Gemeente 
Groningen hier het maximale uit haalt brengt dit ons tot de volgende vragen: 

1. Is het college bereid om duidelijk te communiceren naar mbo-scholen over landelijke pilot 
cultuurbudget? En zo ja, hoe het college voornemens dit te bewerkstelligen? 

2. Wordt er door het college momenteel gemonitord in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van
de cultuurkaart door het mbo? Zo niet, is het college bereid om dit samen met mbo-scholen 
te monitoren en de raad daarover ruim voor het einde van deze landelijke pilot te 
informeren?

 

In het eerdergenoemde bericht staat dat sommige Mbo-scholen en sommige gemeenten het bedrag 
wat op de cultuurkaart komt te staan, zouden verdubbelen.

3. Indien er Mbo-scholen binnen de gemeente zijn die het bedrag niet kunnen verhogen, is het 
college bereid een steentje bij te dragen, zonder dat het ten koste gaat van andere 
gemeentelijke (culturele) opgaven. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/30/cultuurbudget-voor-mbo-studenten
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