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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 6 OKTOBER 2021 16.30 UUR 
 

Voorzitter: K. van Doesen (D66) 
Namens de raad: S. Claassen (D66), D. van der Meide (PvdA) 
Namens het college: I. Jongman (wethouder) 
Namens de griffie: P. Kommerij 
 

Conformstukken 
00:18:49 

Voorzitter: Welkom iedereen thuis en hier in deze vergaderzaal. We hebben de sessie over 

de conformstukken. Dat zijn een achttal conformstukken. Voor één is er een woordmelding 

aangemeld. Dat gaat over het voorstel 'Herbouw gymzaal De Meet'. De fractie van D66 heeft 

het woord gevraagd, dus laten we daar maar mee beginnen. Ik geef de heer Claassen het 

woord. 

00:19:16 
De heer Claassen: Dank u wel, Voorzitter. We zien in het algemeen - zoals al eerder bij het 

debat over de Brinkschool in Haren, uitgesproken in 2019 - liever dat er helemaal geen 

gymzalen meer worden gebouwd door de gemeente, maar in plaats daarvan, of alleen nog 

maar, de wat grotere sportzalen, zodat we ook bouwen, qua afmetingen, voor het 

avondgebruik door de sport. Echter, in dit specifieke geval, zien we dat er zowel sprake is 

van overcapaciteit, onder andere door de nabijheid van gymzaal De Bam, als van andere 

wensen van de scholen die gebruik maken van de zaal. De betrokken vakleerkrachten zien 

bijvoorbeeld liever een verbinding van de gymzaal met de groene ruimte tussen de scholen 

en willen graag dat dit samen met de herbouw van de gymzaal beter bruikbaar en 

verbonden wordt gemaakt. Zo kunnen de kinderen ook buiten schooltijd spelen en bewegen 

in een beweeg-vriendelijke en groene ruimte. Ook namens de VVD verzoeken wij het college 

om bij de verdere planuitwerking de wensen van de betrokken vakleerkrachten en hun 

scholen nadrukkelijk mee te nemen. Dank u wel. 

00:20:22 
Voorzitter: Ik geef het woord aan de wethouder. 

00:20:23 
Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Terecht punt van D66 en de VVD - hoor ik nu net 

- om op aan te sluiten, want het is iets waar we zeker op in willen zetten. Vergroening 

nemen we nadrukkelijk mee in de verdere uitwerking van het Programma van Eisen. Dat 

geldt ook voor thema's als duurzaamheid en circulariteit, want dat hangt allemaal heel erg 

met elkaar samen. Bij de definitieve kredietaanvraag - dat is in het tweede kwartaal van 

2022 - zullen we u hier nader over informeren. Los daarvan raakt u nog een ander thema 

aan. Hoe zijn we in overleg met al die partijen? We zijn ook met de huurders die erin zaten 

en met iedereen in gesprek. Dat betekent wel dat in het ene geval de ene partij dit wil en de 

andere partij dat. Dat vergt de komende periode een gesprek, want je wilt het natuurlijk 

heel graag samen uitgeven. Het thema wat u aanraakt, bewegen in openbare ruimte, is iets 
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wat we in brede zin zien in de hele samenleving. Ik snap heel goed de wens om binnen en 

buiten aan elkaar te verbinden. Nogmaals, dat komt in de uitwerking en daar hoort u meer 

van. 

00:21:38 
Voorzitter: Dank u wel. Heeft nog opmerkingen naar aanleiding van de reactie van de 

wethouder? 

00:21:45 
De heer Claassen: Ja, heel kort. Fijn om te horen dat de verschillende partijen, zowel in de 

school als buiten de school, betrokken worden bij de inrichting van deze nieuwe zaal en dat 

er ruimte is om de verbinding te zoeken met de openbare ruimte. We kijken ernaar uit! 

00:22:02 

Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan lees ik nu even de titels voor, met het voorstel ze als 

conformstuk door te sturen naar de raad van volgende week. Het gaat over: Herinrichting 

Nieuwe Boteringestraat, Kredietaanvraag blaashal, Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2, 

Voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meet - waar we het net even over hadden - 

Europese aanbesteding nieuw accountantscontract, Actualisatie grondbeleid, 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en Subsidies voor de arbeidsmarktregio. 

Al deze stukken gaan nu conform naar de raad van 13 oktober. U bent daarmee akkoord, zie 

ik. Dan is er nog een collegebrief, Meerjaren onderhoudsprogramma Martiniplaza, waarbij u 

wensen en bedenkingen zou kunnen aangeven. Daar is geen woordvoering voor gemeld. 

Kunnen we deze brief zo afdoen? Dan doen we dat en gaat ook deze brief als conformstuk 

naar de raad. 

00:23:09 
Spreker: Die gaat niet naar de raad. 

00:23:13 

Voorzitter: Die gaat niet naar de raad? 

00:23:15 

Spreker: [onhoorbaar] 

00:23:15 

Voorzitter: Natuurlijk, dan passeert deze gewoon en hebben we daar even aandacht voor 

gehad. Daar zijn we waarschijnlijk allemaal blij mee. Dan is er verder niks meer te bespreken 

op deze agenda en sluit ik deze vergadering. Ik dank iedereen voor zijn inbreng. 

 


