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Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24 mei 2022 

 

 

Onderwerp : Vernielingen op stations 

 

Onlangs zijn er op station Europapark enorme vernielingen aangericht. Bij ons in de gemeente komen 
er regelmatig berichten over vernielingen rondom station Hoogezand en nu valt 
op Menterwolde.info te lezen dat er regelmatig fietsbanden lek worden geprikt op station Zuidbroek. 
Veel mensen die op de fiets naar het station komen doen dit omdat het lopend echt een te grote 
afstand van het station naar hun huis is en busvervoer tussen het station en hun huis niet praktisch of 
te duur. Boer&Burger Partij Midden-Groningen maakt zich zorgen over deze recente escalaties. Dit 
kan ertoe leiden dat mensen niet meer met het openbaar vervoer willen reizen of dat mensen die op 
het openbaar vervoer zijn aangewezen niet rustig op hun werk of op school zitten, wat van invloed 
kan zijn op hun prestaties en hun gezondheid. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1.Is het college het met ons eens dat veiligheid een taak van de gemeente is en dat de gemeente 
zich in moet zetten om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen? 

 
2. Heeft het College overleg met Arriva om deze problematiek te bespreken? 

 
3. Ziet het College mogelijkheden om, in samenwerking met Arriva, camerabewaking op de 
stations in onze gemeente te plaatsen? 

 

Sharon Brinkkemper 
Boer & Burger Partij 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  

 

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

