
Conformstukken

POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 15 DECEMBER 2021 16.30 UUR

Voorzitter: K. van Doesen (D66)
Namens de raad: M. Wijnja (GroenLinks), J. Bushoff (PvdA), I. Venhuizen (D66), J. Huisman 
(SP), I. Jacobs (VVD), E. Heemstra (ChristenUnie), A. Sijbolts (Stadspartij/100%Groningen), M. 
Duit (Student&Stad)
Namens het college: I. Jongman (wethouder)
Namens de griffie: J. Adema

Conformstukken
00:16:35

Voorzitter: Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij deze sessie over een heel groot 

aantal conformstukken. Ik heb twee woordmeldingen. Ik ben eigenlijk niet van plan om al 

die conformstukken op te lezen, als u mij dat toestaat. Ik heb een woordmelding gekregen 

van de VVD en van de Stadspartij. Ik wilde eerst mevrouw Jacobs het woord geven.

00:17:01

Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het hebben over agendapunt 2b. Wij 

zouden graag van het college willen weten of er inderdaad wel ruimte is in Sportpark 

Kardinge voor het beachhandbalveld, zoals de sportkoepel opmerkt, want die constateert 

dat er eigenlijk geen ruimte is. Wij vragen ons af of de overige clubs op Sportpark Kardinge 

gekend zijn in deze beslissing, nu zij ook constateren dat er weinig ruimte is. En of er 

afspraken zijn gemaakt over het gebruik van kleedruimten, kantinevoorzieningen, aangezien 

het lijkt alsof daar ook geen ruimte zit in het komende investeringsbedrag. Dank u wel.

00:17:36

Voorzitter: Dank u, mevrouw Jongman.

00:17:40

Wethouder Jongman: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de vraag. Dan kunnen we even 

extra aandacht schenken aan dit mooie initiatief, namelijk ruimte voor een 

beachhandbalveld. De vraag die u stelt of er ruimte is. Het is zo dat er twee stroken zijn die 

daarvoor in aanmerking komen. Die worden op dit moment niet gehuurd door verenigingen 

en betreffen ook geen trainings- of wedstrijdveld. Eén van de stukken groen wordt daarbij 

wel gebruikt als een soort keepershoekje, om de keepers te trainen. Maar verder wordt het 

dus niet gehuurd door de vereniging. In dit geval is er ruimte om de beachhandbal te gaan 

faciliteren en daarbij wordt ook geen gebruikgemaakt van kleedkamers en/of opbergruimte 

van materialen. En dan past er dus ook nog, misschien is dat niet een vraag die u gesteld 

heeft, maar ook is berekend dat het qua afmetingen ook op deze plek past. Dan de tweede 

vraag: hoe zit het met de clubs op Sportpark Kardinge? Zijn die ook gekend in deze 

beslissing? Er hadden daarin al verkennende gesprekken plaatsgevonden met de besturen 

van GVAV, D.I.O. en c.k.v. ROG. Zij vonden het een mooie aanvulling op het aanbod op 

Sportpark Kardinge. We hebben daarna ook een presentatie gegeven van de plannen aan 

alle gebruikers van het sportpark en tijdens deze avond zijn ook vragen gesteld door de clubs 
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over de maatvoering, de plek, het gebruik van voorzieningen, et cetera. Deze vragen zijn ook 

beantwoord en er is ook een tekening gemaakt die besproken wordt door de verenigingen 

en ook de sportkoepel is in het proces meegenomen.

00:19:16

Voorzitter: Dat is een voldoende antwoord op uw vraag, mevrouw Jacobs?

00:19:19

Mevrouw Jacobs-Setz: Ik had nog een vraag of het inclusief kleedruimten is, of dat de 

kleedruimten van de andere clubs worden gebruikt.

00:19:26

Wethouder Jongman: Ik had dat in de laatste zin op het vorige antwoord, maar dat geeft 

niet. Geen gebruik. Of ik heb het niet opgelezen, kan ook, of niet gezegd. Geen gebruik van 

kleedkamers en/of opbergruimten van materialen. Daar wordt geen gebruik van gemaakt.

00:19:39

Voorzitter: Goed, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Sijbolts van de Stadspartij. Hij 

heeft ook een woordmelding.

00:19:47

De heer Sijbolts: Drie, voorzitter. Bij B, C en D.

00:19:49

Voorzitter: B, C en D? Dus ook bij het [praten door elkaar]. U wilt het over de 

investeringsfondsen hebben, de vervangingsinvesteringen en de overdracht gebouwen van 

de sportvereniging Gelijk Speelveld?

00:20:03

De heer Sijbolts: Correct.

00:20:04

Voorzitter: Gaat uw gang.

00:20:05

De heer Sijbolts: Over het investeringsfonds, de voorstellen, daar is ook sprake van het 

skatepark in het stadspark. Dat is nog niet zo ver, maar het lijkt er wel op uit te draaien dat 

de parkeerplaatsen waar SC Stadspark van gebruik maakt en bezoekers van de 

kinderboerderij, zullen gaan verdwijnen. Dat valt bij een SC Stadspark vooralsnog niet in 

goede aarde. Zij maken zich met name ook zorgen over de jongere mensen, mensen die 

misschien iets minder mobiel zijn, maar die van buiten de gemeente ook komen en zien dan 

Vesta - en dat zien wij ook - niet echt als een realistisch alternatief. Dat zou betekenen dat 

bijvoorbeeld jonge kinderen toch wel een heel eind moeten lopen. Dus ik hoop dat in 

verdere uitwerking van deze plannen het college toch wil kijken om daar een gepaste 

oplossing voor te vinden.

00:20:54

Wethouder Jongman: Zal ik daar meteen op reageren, voorzitter? Tenminste, ik zie u zo 

kijken.
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00:21:01

Voorzitter: Ja, gaat uw gang.

00:21:02

Wethouder Jongman: Ja, dan had ik dat goed geïnterpreteerd. Terecht punt wat u ook 

aangeeft, meneer Sijbolts. We zijn daar ook over in overleg met SC Stadspark. Er speelt 

echter ook nog iets anders mee, de parkeervisie, daar hebben we ook het één en ander over 

opgenomen, over überhaupt parkeren in het Stadspark en verkeer in het Stadspark. Daarbij 

is ook een andere oplossing aangeboden, namelijk aan de kant van de Gasunie. Daar wordt 

ook over gesproken en dat heeft ook weer te maken met de ontwikkeling van de Drafbaan, 

want daar willen we doorgangen maken. Dus kortom, we zijn op dit thema niet 

uitgesproken. Op dit moment zijn we ook in overleg met SC Stadspark en blijven ook heel 

graag daarover in gesprek.

00:21:48

Voorzitter: Dat is voldoende antwoord?

00:21:49

De heer Sijbolts: Dat is op dat punt voldoende antwoord.

00:21:51

Voorzitter: Mooi. Uw volgende vraag.

00:21:53

De heer Sijbolts: C, de vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden. Het lijkt er een beetje op 

dat er eerst is gezegd dat Haren, de oude gemeente Haren, geen reserveringen had 

gespaard. En nu in het raadsvoorstel is de realiteit toch anders, want er staat nu in het 

raadsvoorstel dat Haren wel degelijk budget had gespaard. De suggestie is wel gewekt dat 

de gemeente Haren niets opzij had gezet. Dus om de wethouder nu te vragen om dat terug 

te nemen, gaat misschien wat ver, maar ik ben benieuwd hoe de wethouder daartegen 

aankijkt, want er is toch wel iets gesuggereerd wat eigenlijk niet waar was.

00:22:28

Wethouder Jongman: Ik moet even reflecteren, maar u reflecteert op het debat van vorig 

jaar. Volgens mij heb ik daarbij niet gezegd dat er geen reservering was, maar dat er 

onvoldoende reservering was. En die onvoldoende reservering is 

negenhonderdnegenentachtigduizend euro, zoals in het voorstel staat. Daar zou je bij wijze 

van spreken één veld mee kunnen aanleggen, maar als je even terugkijkt naar ook het begin 

van de coalitieperiode, hebben we ook bijvoorbeeld hockeyvelden aangelegd. Daar hebben 

we er al drie aangelegd en nu kunnen we dus ook meer investeren. Dat past bij het verhaal 

wat wij gehouden hebben tijdens de harmonisatie. Namelijk, ze deden al mee, maar op 

moment dat er geharmoniseerd is, betekent het ook dat het investeringsprogramma wat we 

hebben, om velden te vervangen, dat Haren daar volop in meedoet. Ik heb nooit bedoeld te 

zeggen en volgens mij heb ik het ook niet gezegd, dat er niet gereserveerd is, maar eerder 

bedoeld en gezegd als onvoldoende gereserveerd.

00:23:26

Voorzitter: Dan uw laatste vraag nog.
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00:23:29

De heer Sijbolts: Ja, dank u, voorzitter. Dat gaat over conformstuk D. De afronding 

overdracht gebouwen aan sportvereniging Gelijk Speelveld. Het is op zich mooi dat die 

overdracht nu kan plaatsvinden. Wij vinden alleen een deel van de dekking, onttrekking uit 

het cofinancieringsfonds, niet de juiste weg. Wat ons betreft zijn dat min of meer reguliere 

kosten en is de onttrekking niet conform het subsidiereglement cofinancieringsfonds. Ik vind 

dat jammer. Ik heb wel gelezen, dat het college van plan is om in aanloop naar volgend jaar 

een nieuwe discussie met de raad te gaan voeren over het cofinancieringsfonds. Dat juichen 

wij alleen maar toe. Ik ga nu niet zeggen dat wij voor of tegen dit voorstel stemmen, maar ik 

wil dit nog wel eventjes geadresseerd hebben aan de wethouder. Overigens zijn alle drie de 

vragen van zojuist ook namens 100% Groningen.

00:24:19

Voorzitter: Waarvan akte. Ja u ook van akte. Nog even aan de wethouder.

00:24:36

Wethouder Jongman: Ja, voorzitter, over dat Gelijk Speelveld is echt een enorm traject 

geweest met achttien verenigingen, die echt allemaal heel erg blij zijn met deze nieuwe 

situatie in plaats van die hele onduidelijke van 2016. Over het andere punt, hoe gaan we dat 

cofinancieringsfonds opnieuw inrichten? We gaan uiteraard nog in gesprek met de 

Sportkoepel, om daar te kijken wat we daarin, gezien de veranderde omstandigheden, voor 

stappen in zouden kunnen maken. Maar dat alles ten goede van de sport.

00:25:02

Voorzitter: Fijn, dank u wel, dan hebben wij alle woordmeldingen gehad en dan kunnen deze 

raadsvoorstellen als conform naar de raad volgende week. Ik kijk even rond en dan sluit ik 

nu deze vergadering af. Ik dank u wel.
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