
Vragen voor het vragenuur van 7 december 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de CDA-fractie over de verkoop van de Stadjershal (Jalt de Haan) 

Onlangs  is  de  Groningse  Stadjershal  door  een  Amsterdamse  investeerder  aangekocht.  Door  de
wisseling  van  eigenaar  zitten  Tennisclub  Cream  Crackers  en  Tennisteam  Het  Noorden  nu  in  de
problemen. The Padellers, de nieuwe eigenaren, willen in de hal padelvelden aanleggen. Padel en
tennis  zijn  beide  groeiende  sporten,  en  in  de  wetenschap  dat  het  een  landelijke  trend  is  dat
(tennis)hallen worden opgekocht om hier padelhallen van te maken is het wat het CDA betreft van
belang dat er wordt gekeken naar passende plekken voor beide sporten1. 

Hierover heeft de CDA fractie de volgende vragen:

1. Kan de gemeente, en zo ja op welke wijze, Tennisclub Cream Crackers en Tennisteam Het
Noorden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een opblaashal, ondersteunen in het faciliteren
van voldoende binnentennisvelden ?

2. Is het college bereid te onderzoeken op welke wijze er in de toekomst voldoende plekken
voor zowel binnentennis als padel kunnen worden gerealiseerd? 

II Vragen van de fractie van GroenLinks over schurft (Elte Hillekens)

In Groningen, net als veel andere studentensteden, komt schurft steeds meer voor. Er wordt ook wel 
gesproken van een schurftuitbraak.2 Schurft is een huidziekte die komt door schurftmijten, die 
besmettelijk is bij nauw (huid-op-huid)contact. In andere steden hebben GGD’s al speciale 
spreekuren opgezet om jongeren voorlichting te geven over de complexe behandeling van schurft 
(inclusief bron- en contactonderzoek).3 Dit leidt tot de volgende vraag:

1. Hoe gaat het college zich de komende tijd inspannen om de schurftuitbraak in Groningen te 
beperken?

III Vragen van de SP-fractie over verhogen leefbedrag voor mensen met schulden (Jimmy Dijk)

Op donderdag 1 december jongstleden berichtte het Nederlands Dagblad dat minister Schouten van 
armoedebeleid bereid is om het leefgeld waar mensen met problematische schulden recht op 
hebben vanaf 1 januari te verhogen. Dat moet voorkomen dat schuldeisers profiteren van de 
koopkrachtmaatregelen van het kabinet, in plaats van de mensen met financiële problemen.4 
Meerdere partijen in de gemeenteraad (zoals de SP en Stadspartij) hebben het college eerder 
gevraagd het leefgeld van mensen met schulden te verhogen om de negatieve koopkrachteffecten 
van de inflatie te compenseren.  

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vraag aan het college van B&W:  
1. is het college bereid om het leefgeld voor mensen met schulden te verhogen en in staat om 
dit op korte termijn te regelen?

1 https://dvhn.nl/sport/Tennissers-balen-van-ombouw-Stadjershal-tot-padelparadijs-28078339.html 

2 https://www.oogtv.nl/2022/12/aantal-meldingen-van-schurft-enorm-toegenomen/ 
3 https://www.parool.nl/nederland/raadselachtige-schurftuitbraak-onder-studenten-het-gaat-snel-
mis~b7c45837/ 
4   https://www.nd.nl/varia/varia/1153327/schouten-bereid-leefbedrag-mensen-met-schulden-  
te  verhogen   
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IV Vragen van de SP-fractie over gestutte balkon en achterstallig onderhoud flats Paddepoel-Zuid 
(Jimmy Dijk) 

Op maandag 5 december berichtte RTVNoord over huurders aan de Orionlaan, Hagedisstraat, 
Draakstraat, Noorderkroonstraat en Ossehoederstraat die hun gestutte balkons meer dan zat zijn.5 
De SP heeft de afgelopen maanden veel contacten opgebouwd met huurders in Paddepoel-Zuid. Ook 
met de huurders van de straten waar de balkons (al jaren) gestut zijn. Naast de gestutte balkons 
hebben huurders al lange tijd klachten over achterstallig onderhoud en verloedering van de 
portieken. Zij melden deze problemen al jaren aan corporatie Lefier zonder dat er iets aan gedaan 
wordt.  

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vraag aan het college van B&W: 
1. welke actie gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat de gestutte balkons en het 

achterstallige onderhoud aan de portieken van de flats aan genoemde straten nu eindelijk door 
Lefier wordt opgepakt?

V Vragen van de SP-fractie over het actief werven van internationale studenten door de RUG 
(Jimmy Dijk) 

Op maandag 5 december berichtte het Dagblad van het Noorden over de Rijksuniversiteit Groningen 
die internationale studenten blijft werven.6 In juli spraken de universiteiten nog af “zeer 
terughoudend” te zullen zijn met wervingsactiviteiten. In het bericht reageert de RUG op 
wervingsactiviteiten in Turkije dat “de voorbereidingen voor het evenement al twee jaar aan de gang 
waren.” Minister Dijkgraaf is uitgesproken tegenstander van een stop op actieve werving van 
internationale studenten maar moet een motie van de Tweede Kamer hiervoor wel uitvoeren. De SP 
wil dat het college zich inzet voor een stop op actieve werving van internationale studenten, wil een 
forse beperking en een strenge regulering van het aantal internationale studenten in Groningen.  

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vraag aan het college van B&W: 
1. Wat is de opstelling van het college ten opzichte van een stop op actieve werving van 

internationale studenten? Op welke manier gaat en kan het college dit bij het Rijk kenbaar 
maken? 

5   https://www.rtvnoord.nl/nieuws/980498/bewoners-zijn-gestutte-balkons-meer-dan-zat-  
dit  duurt-al-meer-dan-twee-jaar   
6   https://dvhn.nl/groningen/RUG-werft-nog-steeds-buitenlandse-studenten-28089851.html   
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