
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 13 januari 2022 

 

Onderwerp : Zwemlessen  

 

Onderstaand heb ik een aantal vragen over zwemlessen en QR code check. 
Een aantal ouders mogen hun kind voor en na zwemles niet helpen met uit en aankleden. Reden, zij 
hebben geen QR code. Ook zijn er ouders die zich wekelijks laten testen bij de GGD om toch hun 
kinderen te kunnen helpen. Graag hoor ik hoe het college over onderstaande mogelijkheden denkt. 
 
1. Is het college op de hoogte van het artikel in nu.nl van 10 januari over "Zwemouders in Groningen 
hoeven geen corona pas meer te tonen.'? 

2. Is het college voornemens om in navolging van het besluit in Groningen hetzelfde te 
besluiten? Waarom wel of waarom niet . 

 

Patricia Nieland 
Gemeentebelangen Midden-Groningen 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

http://nu.nl/
https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

