
  

Schriftelijke vragen 

 
Groningen, 24 februari 2017 

 

 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde 

Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 
Geacht College, 
 
De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de start van het revolverend Fonds 
Groningen. Op 17 februari 2017 is de Stichting revolverend fonds Groningen van start gegaan en 
kunnen inwoners, organisaties en bedrijven leningen aanvragen voor initiatieven op het gebied van 

leefbaarheid, zorg en energie. Er is een bestuur geïnstalleerd dat de komende jaren uitvoering gaat 
geven aan het fonds. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen: Mevrouw T. Siertsema 
(voorzitter) ,mevrouw H. Sanders (secretaris) en de heer J. Cooijmans (penningmeester).  Er is 
totaal 23 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid (10 miljoen 
euro), zorg (5 miljoen euro) en energie. (8 miljoen euro) De Partij voor het Noorden heeft de 
volgende vragen ter verduidelijking over het revolverend fonds, voor het College van Gedeputeerde 

Staten: 
 
 

1) Op welke wijze zijn de bestuursleden van de nieuwe stichting revolverend fonds Groningen 

geselecteerd? Kan het College dit verduidelijken? 
 

2) Is de voorzitter tevens fondsmanager van de Stichting revolverend fonds Groningen? Kan 

het College deze eventuele dubbelrol verduidelijken? 
 

3) De Partij voor het Noorden ziet een mogelijke oververtegenwoordiging van zorgbestuurders 
binnen het bestuur. In hoeverre zijn de 3 aandachtsvelden, leefbaarheid, zorg en energie 
qua kennis goed verdeeld over de 3 bestuursleden? 
 

4) Bestaat er ook een kans op kruisbestuiving met betrekking tot de aandachtsvelden 
leefbaarheid, zorg en energie, gezien de maatschappelijke achtergronden van de 3 
bestuursleden? 
 

5) De Partij voor het Noorden is van mening dat overheidsinvesteringen transparant moeten 

zijn.  De apparaatskosten voor de nieuwe stichting bedragen 600.000 euro op jaarbasis. 

Ontvangen de bestuurders een salaris of bestuurdersvergoeding? Kan het College 
aangeven hoe hoog deze salariëring of vergoeding is? 
 

6) Hoeveel medewerkers komen in dienst van de nieuwe Stichting revolverend fonds 
Groningen? En krijgen bepaalde doelgroepen voorrang in het sollicitatieproces? Of kan een 
ieder solliciteren op basis van geschiktheid? Kan het College hier meer duidelijkheid over 
aangeven? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

 

 


