
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 29 september 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Onderwerp:
Toekomst Kardinge

(mede n.a.v. brief april jl: Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-2021 )

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marijke Gelling (directeur Sport050), 050 367 1060, marijke.gelling@groningen.nl 

Alfred Kazemier (directeur Stadsontwikkeling), 050 367 8251, alfred.kazemier@groningen.nl 

Christian van Ginneke (projectleider Sport050), christian.van.ginneke@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Dit agenderingsverzoek dateert al uit april jl. Op 20/4 jl. heeft het college de collegebrief 'verkenning 

toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge' vastgesteld. In deze brief wordt uitgebreid ingegaan op de 

voorgenomen stappen die op korte en lange termijn in het kader van de toekomst Kardinge genomen 

gaan worden en op welke manier dit aangevlogen wordt. Gezien de impact en omvang van de 

voorgenomen plannen wenst het college de Raad hier nauw bij aangehaakt te houden. De 

agendacommissie heeft er destijds voor gekozen om met de presentatie te wachten tot de voor het 

najaar aangekondigde vervolgbrief er ook zou liggen, zodat beeld- en meningsvorming aan elkaar 

gekoppeld konden worden. Naar verwachting krijgt de raad nog voor de nu belegde sessie een 

update toegezonden, met een wensen en bedenkingen karakter.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2021-79

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
Eerder aan de orde geweest in 2020: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/4-maart/

16:30/Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-collegebrief-12-2-2020-73049-2020 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/4-maart/16:30/Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-collegebrief-12-2-2020-73049-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/4-maart/16:30/Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-collegebrief-12-2-2020-73049-2020
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

De sessie bestaat uit een presentatie, gevolgd door gelegenheid voor vragen.

In een volgende sessie zal de aangekondigde wensen en bedenkingenbrief aan de raad worden 

voorgelegd.

Nadere informatie
…
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