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De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 14 oktober 2019; 

Constaterend 
dat er na ongeveer 6 jaar van overleg met ongeveer 30 bijeenkomsten door het college 
op 10 september jl. rond de huisvestings- en financiële perikelen van Korfbalvereniging 
Stadskanaal '74 eenzijdig een besluit is genomen; 
dat het college niet instemt met de realisering van een eigen clubaccommodatie voor 
Korfbalvereniging Stadskanaal '74; 

- dat het college de korfbalvereniging eenmalig de openstaande huur ad € 5.699,79 voor 
het gebruik van het Noorderpoort kwijt heeft gescholden; 
dat het college instemt met de nieuwe huurtarieven en het nadelig effect hiervan in de 
begroting van 2020 gaat verwerken. 
dat de raad en de korfbalvereniging hierover middels een brief zijn geïnformeerd. 

Overwegend 
dat het oorspronkelijke beleid rondom het Noorderpoort zoals destijds afgesproken 
onverkort gehandhaafd blijft, hetgeen dus betekent dat zowel de hockeyvereniging als 
de korfbalvereniging ondermeer moeten overgaan tot verwijdering van aangebrachte 
accommodaties op het moment dat het kunstgrasveld voor de hockeyvereniging ofwel 
dient te worden vervangen ofwel zodanig dient te worden hersteld dat feitelijk van 
vervanging sprake is; 
dat het ledental van de vereniging door o.a. het ontbreken van een eigen kleine 
accommodatie terugloopt; 
dat een meerderheid van de sportverenigingen binnen onze gemeente over een eigen 
clubhuis beschikt; 

- dat dit ook geldt en waarschijnlijk nog jaren zal gelden voor de hockeyvereniging die 
volgens het raadsbesluit uit 2012 zo rond 2020 naar het Noorderpoort zou moeten 
verhuizen; 
dat het op 20 juni jl. door de korfbalvereniging ingediende compromisvoorstel om de 
kleedkamers in het Noorderpoort te blijven gebruiken en een klein onderkomen met 
sanitair voor eigen rekening op het korfbalveld neer te mogen zetten alleszins redelijk is. 

Van mening zijnde 
dat de korfbalvereniging het door haar op 20 juni jl. ingediende compromisvoorstel ten 
uitvoer mag brengen. Dit met dien verstande dat op het moment dat de hockeyvereniging 
volgens het raadsbesluit uit 2012 en gemaakte afspraken van haar huidige locatie naar het 
Noorderpoort complex verhuist het eigen onderkomen door de korfbalvereniging zal 
worden verwijderd. 

Draagt 



het college op om voor 1 december 2019 de korfbalvereniging toestemming te verlenen 
het door haar ingediende compromisvoorstel ten uitvoer te brengen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


