
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 20-5-2022 

 

 

Onderwerp : Botje Zandgat 

 

 

Toelichting:  

Op 5 april 2022 werd in een artikel van RTV Noord geschreven dat zwemmen in Botjeszwembaai 
Zuidbroek verboden is in verband met de onstabiele zandbodem. Wij vinden het een verstandige 
keuze om de zwembaai daarom te sluiten, echter is er nog geen toekomstperspectief of 
duidelijkheid. Botjeszwembaai is een populaire zwemplek en het zou voor de inwoners en bezoekers 
van Midden-Groningen fijn zijn als zij hier weer zouden kunnen zwemmen in de nabije toekomst.  

Wij hebben een paar vragen over de actieve stappen die de gemeente wel of niet zet met het oog op 
de veiligheid van de mensen.  

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  

 

1. Het bericht van RTV Noord is inmiddels 1,5 maand oud, is de situatie veranderd? Zo ja, hoe is 

deze veranderd? En hoe wordt de situatie in de gaten gehouden?  

2. Niet elk persoon zal zich houden aan het verbod om te zwemmen en niet iedereen zal weten 

dat er een verbod is. Hoe is er bij Botjeszwembaai aangegeven dat het verboden is om te 

zwemmen?  

3. Hoe actief wordt er gehandhaafd? Rijdt de politie bewust langs? En hoe wordt dit 

gehandhaafd (krijgen personen een boete/waarschuwing)? 

4. Neemt de gemeente actieve stappen om Botjeszwembaai weer veilig te maken? Als dit niet 

het geval is, kunt u dan uitleggen waarom er niks gedaan wordt. En als het wel het geval is, 

kunt u dan uitleggen wat er gedaan wordt?  

 

 

Namens de fractie van de SP 
Joke Lesman 
 

 
 

 
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

