
Aan de leden van Prov. Staten Provincie Drenthe 

Statengriffie@drentsparlement.nl 

Betreft: IJsbaan Hoogeveen Hoogeveen,17 april 2017 

Geachte Statenleden, 

Gaarne zou ik uw aandacht willen vragen voor het aan u ter beoordeling aangeboden/aan te bieden plan, vanuit de 

Gemeente Hoogeveen, betreffende de realisatie van een overdekte kunstijsbaan in Hoogeveen. 

Vooraf wil ik u kenbaar maken dat ik niets heb tegen een dergelijke baan in Hoogeveen. Ik heb echter ernstige bezwaren 

tegen de wijze waarop de besluitvorming in Hoogeveen tot stand kwam en zet vraagtekens bij de rechtsgeldigheid daarvan. 

Zoals u wellicht bekend is de initiatiefnemer voor de betreffende schaatsbaan, de heer G(erard) Fidom zowel secretaris van 

de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.  als enig raadslid van Groen Links in de raad van de Gemeente Hoogeveen. 

De heer Fidom heeft zowel aan de beraadslagingen als de stemming aangaande de besluitvorming tot het door de 

Gemeente Hoogeveen verstrekken van voldoende financiële- bijdragen en garanties, deelgenomen.  

Het door de heer Fidom deelnemen aan de stemming is in strijd met art. 28. 1a. Gemeentewet luidende: "Een lid van de 
raad neemt niet deel aan de stemming over:  een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 
waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken." 

Voorts is de deelname van de heer Fidom aan de eerder gevoerde beraadslagingen en de besluitvorming  in strijd met art. 

2:4, tweede lid Algemene Wet bestuursrecht luidende: "Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan 

behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming 

beïnvloeden." 

Op basis van dit artikel hadden de overige raadsleden er op moeten toezien dat de heer Fidom niet zou deelnemen aan al 
hetgeen op de schaatsbaan betrekking had. Dat men wist dat e.e.a. niet correct was moge blijken uit een door 
burgemeester Loohuis gedane uiting naar RTV-Drenthe http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/120535/GroenLinks-raadslid-
heeft-dubbele-pet-in-ijsbaanbesluit Hij zegt daar: "Dat leidde al tot opgetrokken wenkbrauwen in het raadhuis wanneer 
Fidom in een dubbelrol bij de beraadslagingen zat." Men heeft kennelijk, uit angst de vriendschappelijke relatie met het 
raadslid Fidom niet te bezoedelen, gekozen om de wenkbrauwen op te trekken i.p.v. zich aan de wet te houden. Men zou 
verwachten dat opgetrokken wenkbrauwen zou leiden tot een verhelderende blijk.  Zo echter niet in Hoogeveen. De heer 
Loohuis bedoelde waarschijnlijk gefronste wenkbrauwen. Wat er gebeurt als men de wenkbrauwen fronst zal ook een 
ieder van u duidelijk zijn. Met gefronste wenkbrauwen raakt de blik vertroebeld of wordt er een oogje dicht geknepen. Een 
besluit genomen met een vertroebeld beeld of dichtgeknepen ogen heeft wellicht geleid tot het nemen van een onjuist 
besluit. E.e.a. was uiteraard ook in strijd met de door de raad van Hoogeveen eigen "Gedragscode integriteit." Men heeft 
door die gefronste wenkbrauwen de secretaris van de stichting een enorm podium binnen de raad verstrekt om als warm 
pleitbezorger van de ijsbaan op te treden. Eventuele tegenstanders is dit podium niet geboden. De besluitvorming  is naar 
mijn mening dan ook niet in algehele objectiviteit genomen.  

Vervolgens zou ik u er op willen wijzen dat het businessplan van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o., de basis van 
waarop het raadsbesluit is genomen, gezien de uitlating van de heer Fidom naar RTV-Drenthe, luidende "In feite is het 
een papieren rol, omdat we als stichting weinig meer doen. Straks worden de activiteiten overgedragen aan een nieuwe, 
door de gemeente, aan te stellen stichting die het plan van ons overneemt."  kennelijk achterhaald is. De heer Fidom laat 
tegen RTV-Drenthe weten dat er voor de stichting in feite geen rol meer is weggelegd terwijl in het businessplan juist de 
centrale- en leidende rol is toebedeeld aan deze stichting.  

De uitlating van de heer Fidom doet me vrezen dat de Gemeente Hoogeveen in tegenstelling tot hetgeen in het 

businessplan wordt omschreven, wordt opgezadeld met zowel de realisatie als de exploitatie van de ijsbaan. Dit met alle 

eventuele financiële consequenties. Ik vrees dat het door de raad genomen besluit derhalve is genomen op basis van, naar 

nu uit de uitspraak van de heer Fidom blijkend, onjuist verstekte gegevens. 

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik niet tegen de realisatie van de ijsbaan in Hoogeveen ben maar dat echter wel graag 
zou zien op basis van een correcte handelswijze zonder gefronste wenkbrauwen en of toegeknepen oogjes of op basis van 
een inmiddels achterhaald businessplan.  

Ik schrijf u dit omdat ik van mening ben dat u hiervan kennis behoort te hebben alvorens uw besluit te nemen en u later 
eventueel zou moeten vaststellen dat ook uw besluit is genomen op basis van een vertroebeld beeld en/of een onjuiste 
voorstelling van zaken. 

U veel wijsheid bij uw besluitvorming wensende teken ik. 

Hoogachtend, 

Gerard Booij 
email gbooij@planet.nl    
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