
AGENDERINGSVERZOEK
Indiener
O Raad

O fractie(s): CDA, D66, Stadspartij, VVD
O leden: Jalt de Haan, Jim Lo-a-Njoe, Amrut Sijbolts en Rik Heiner

O College
O portefeuillehouder(s): Inge Jongman
O contactambtenaar: Leo Hellinga

O Burgemeester
O contactambtenaar: ….

Onderwerp / thema
Topsportzorgcentrum 

Doel van de agendering
O Beeldvorming
O Meningsvorming 

Aanleiding voor het verzoek (in geval van college ook graag procesinformatie)
Al eerder hebben de indienende fracties vragen gesteld over het topsportzorgcentrum. Een 
multifunctioneel gebouw, waarin sport ondernemen en sport samen komen. De gemeente is hier 
deels eigenaar van middels de Euroborg N.V. Recent heeft FC Groningen de zorglaag in het 
topsportzorgcentrum gekocht. Ook heeft ze aangegeven het hele topsportzorgcentrum te willen 
kopen. Volgens de fracties kan dit het multifunctionele gebruik in gevaar brengen.

Tijdens de gemeenteraad op 6 juli is er daarom een motie ingediend die niet is aangenomen. Deze 
verzocht het college haar huidige eigendom in het topsportzorgcentrum niet aan FC Groningen te 
verkopen. De wethouder gaf tijdens de gemeenteraad aan dat het gaat om een theoretische 
discussie, omdat er geen sprake is van een voorstel om het topsportzorgencentrum te verkopen. Uit 
de tijdlijn die we hebben ontvangen blijkt echter dat de gemeente in mei en juni al meerdere 
gesprekken heeft gehad met FC Groningen en dat hierin op 28 juni gesproken is over de 
voorwaarden waaraan voorstellen voor verkoop moeten voldoen. Hier is tijdens de gemeenteraad 
van 6 juli niks over medegedeeld vanuit het college. 

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming)
Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende punten:
Vragen aan de andere fracties:

- Zijn de fracties het met de indienende partijen eens dat de gemeente haar eigendom in het 
topsportzorgcentrum niet moet verkopen?

- Wat is de visies van de fracties op het topsportzorgcentrum en hoe kijken de fracties naar de 
toekomst van het topsportzorgcentrum?

- Zijn de fracties van mening dat de raad tijdens het debat op 6 juli volledig is geïnformeerd? 
Oftewel vinden de fracties op basis van de tijdlijn dat er geen sprake is van gesprekken over 
de verkoop van het topsportzorgcentrum aan FC Groningen?



Vragen aan het college:
- Zijn er de komende tijd nog gesprekken gepland met FC Groningen over het 

topsportzorgcentrum? Wat zijn de onderwerpen van deze gesprekken?
- Is het college van mening, gezien de gesprekken in mei en juni, dat de raad tijdens het debat 

op 6 juli volledig is geïnformeerd?

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de bijeenkomst
Graag horen wij de mening van de andere fracties over de schriftelijke vragen en de tijdlijn. 

Benodigde tijd (naar verwachting)
60-90 minuten

Gewenst/voorzien vervolg

Deadline
Uiterste datum van agendering: zo spoedig mogelijk
Vanwege het feit dat het gaan om een actueel onderwerp
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