
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 09-06-2022 

 

 

Onderwerp: Financiële toestand De Menterne Muntendam i.r.t. energieprijzen 

 

 

Toelichting:  

De fractie van GemeenteBelangen heeft meerdere keren contact gehad met de pachters van dorpshuis 
De Menterne in Muntendam. Zij hebben hun zorgen over het voortbestaan n.a.v. de coronapandemie. 
Nu deze achter de rug is, loopt men, zoals zoveel inwoners van het land, tegen de extreme 
energieprijzen aan, welke naar verluidt zijn verdubbeld in de Menterne. 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1: Is het college op de hoogte van de situatie in dorpshuis De Menterne in Muntendam? 

2: Hoe is de communicatie verlopen tijdens de coronacrisis en is deze geëvalueerd? 

3: Is het bij het College bekend dat er problemen zijn rondom de energierekeningen? En dat men 
sterk overweegt te moeten stoppen? 

4: Heeft het college in beeld wat dit zou gaan beteken voor het voortbestaan van dorpshuis de 
Menterne? 

5: Is het voor het college bekend dat door deze onzekerheid er geen afspraken voor de toekomst 
gepland kunnen worden door de pachters en dat men dus eigenlijk in een neerwaartse spiraal 
gedwongen worden? 

 6: Is erin beeld wat bovenstaande zaken voor gevolgen zouden kunnen hebben voor de diverse 
gebruikers van De Menterne? 

7:  Word er door de gemeente nagedacht over een oplossing? 

8: Spelen deze zaken bij andere dorpshuizen ook? En heeft het college dit in beeld? 

 

 
Namens de fractie van GemeenteBelangen  
 
Hendrik Loots  
 

 
 

 
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

