Fractie gemeenteraad Stadskanaal

Schriftelijke vragen
Uit een advertentie in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 1 december 2018 bleek dat
kennelijk tot de sponsoren van de Groninger Ondernemersprijs 2018 onder meer behoorde de
gemeente Stadskanaal. Eveneens tot de sponsoren zijn de provincie Groningen en de gemeente
Groningen te rekenen, andere gemeentes in onze provincie sponsoren kennelijk niet.
De VVD onderkent het belang van het promoten en stimuleren van ondernemingen in het algemeen
en in Groningen in het bijzonder. De Groninger Stimuleringsprijs betreft echter naar de opvatting van
de VVD fractie, althans voor zover nu kan worden overzien, een vrijwel geheel gemeentelijk
overstijgend evenement met een meer specifiek provinciaal karakter, waardoor, als deze inschatting
juist moet worden geacht, de vraag gerechtvaardigd lijkt welk belang de gemeente Stadskanaal, als
enige gemeentelijke sponsor naast de gemeente Groningen, kan hebben.
In dit perspectief zou de VVD fractie graag de volgende vragen beantwoord zien:
1. Is het inderdaad juist dat de gemeente Stadskanaal voornoemd evenement sponsort?
Er vanuitgaande dat dit het geval is:
2. Hoe lang vindt deze sponsoring reeds plaats?
3. Welke geldbedragen zijn hier jaarlijks mee gemoeid?
4. Is het een duur-contract en, zo ja, tot wanneer loopt dit contract, of vindt sponsoring op ad hoc
basis plaats en kan worden besloten vanaf heden sponsoring niet meer te doen plaatsvinden?
5. Welk economisch belang en/of ander belang voor de gemeente Stadskanaal is hiermee gediend
en welke doelen worden hiermee nagestreefd?
6. Indien en voorzover enig belang of doel kan worden genoemd, op welke wijze worden deze
belangen en/of doelen gerealiseerd en op welke wijze wordt dit geverifieerd? Als daarvan
rapportage is, is het verzoek deze te delen met de raad.
7. Zijn er meer “niet (enkel) gemeentelijke” evenementen, al dan niet van commerciële aard welke
door de gemeente Stadskanaal (mede) worden gesponsord en/of (mede) worden gefinancierd?
Zo ja, welke evenementen zijn dit, welke bedragen zijn daar per evenement mee gemoeid?
8. Ingeval vraag 7 bevestigend wordt beantwoord, wil het college daarbij dan de vragen 5 en 6 van
overeenkomstige toepassing achten op vraag 7 en deze vragen per evenement eveneens van
antwoord voorzien?

9. Ziet het college voor de gemeente Stadskanaal een taak als het gaat om sponsoring van
commerciële evenementen en, zo ja, welke argumenten worden daarvoor aangedragen en welke
criteria worden daarbij gehanteerd?
10. Welke redenen kan het college per gesponsord evenement aangeven om de betreffende
sponsoring te handhaven dan wel deze te staken?
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD fractie van de gemeenteraad te Stadskanaal,
Hans Klopstra, fractievoorzitter.
Stadskanaal, 1 december 2018.

