
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 12 januari 2023 

 

 

Onderwerp : De kosten van het regionaal energieloket 

 

 

Na het zelfstandig speuren om mijn huis energiezuiniger te maken, kwam ik op een gegeven moment 
uit op: regionaalenergieloket.nl uit. 

En zag daar een link voor een telefonisch adviesgesprek. 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Weet het college dat, wanneer de inwoners van Midden-Groningen een advies willen hebben 

over het zuinig maken van hun huis daar kosten a €125,- per gesprek moeten betalen? 

2. Kan het college ons antwoord geven waarom er hier kosten aan zijn verbonden? 

3. Is het mogelijk dat wij deze gesprekken aan derden overlaten? 

 

3a. Zo ja, waarom? 

3b. Kunnen wij dit niet vanuit ons eigen faciliteren? 

3c. Zo nee, waarom niet? 

 

4. Is het college het met ons eens dat er nu een drempel wordt opgeworpen om adviezen in te 

winnen voor het energiezuiniger te maken van hun eigen huis? 

5. Is het college bereid om het voor de inwoners van Midden-Groningen gratis te krijgen? 

5a. Zo nee, waarom niet? 

 

6. Waarom staat er op de website van regionaalenergieloket.nl, op de eerste pagina duidelijk 

aangegeven, een doorverwijzing naar dit telefonisch advies gesprek a €125,-. En verder in de 

krochten van de website er wel een verwijzing staat naar een gratis adviesbureau 

 

6a. Is het college het met ons eens, dat dit ook omgedraaid kan worden? Dat er op de 

hoofdpagina een doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau kan komen te staan en de 

gemeente het telefonisch adviesgesprek a €125.- ergens gaat plaatsen, zodat onze inwoners 

de doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau als eerste zien? 
 

Namens de fractie van de SP 
Thorwald O. Vader 
 

 
 

 
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  

 

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

