
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum:  14 April 2021 

 

 

Onderwerp :Evaluatie rapport Berenschot 

 

 

Toelichting: Op 28 mei 2020 ontvingen  wij van u een raadsbrief naar aanleiding van het 
onderzoek welke bureau Berenschot gehouden heeft aangaande de benchmark formatie. 

In het rapport stonden aanbevelingen en u heeft in uw eerste reactie daarop aangegeven 
projectplannen te ontwikkelen. 

 

Bij navraag kregen we het verzoek om even te wachten met het vragen om reactie en 
resultaten omdat er teveel gaande zou zijn in de organisatie en zaken aangaand corona.  We 
zouden in het najaar 2020 een nadere duiding van het college krijgen. 

 

De ChristenUnie heeft de volgende verzoeken/vragen aan het College: 

1. Graag ontvangen we: 

a. Een reactie van het college over de voortgang; 

b. Een overzicht van al gehaalde doelen en gerealiseerde projectplannen; 

c. Een inschatting van de effecten hiervan; 

d. De planning voor het komende jaar; 

2. Heeft u een concreet voornemen voor een vervolg onderzoek op redelijke termijn om 
de resultaten te toetsen? 

 

 

Klaas Boer 
ChristenUnie 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

