
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 28 juli 2022 

 

 

Onderwerp: ‘Leefbaarheid winkelgebied Sappemeer?’ 

 

Naar aanleiding van de bezorgde signalen vanuit de inwoners van Sappemeer stelt de fractie 
van de VVD Midden-Groningen vragen aan het college en het ambtelijk apparaat. 

Wij zijn als gemeente hard bezig met de leefbaarheid en aanzien van onze gemeente. Zoals 
te zien in de aanpak van Hoogezand Noord en het vlekkenplan in Muntendam. Echter zijn 
wij, net als onze inwoners, bezorgd over de ontwikkelingen met betrekking tot de 
huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande winkelpanden notabene in het historisch 
lint aan de Noorderstraat van Sappemeer. 

Wij willen strijden tegen verpaupering, tegen leegstand, deze panden nu laten bewonen 
door een relatief grote groep arbeidsmigranten waar deze bij ons weten niet geschikt voor 
zijn is geen verfraaiing van het straatbeeld en zorgt daarnaast voor onrust. Ook vragen wij 
ons af of deze panden voldoen aan de minimumeisen voor bewoning. De VVD Midden-
Groningen is voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, zodra er steeds meer van 
dit soort panden “ontstaan” zal dit vestigingsklimaat ernstig verslechteren. 



 
 

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

Vraag 1 

Heeft het college inzichtelijk op hoeveel locaties het bestemmingsplan ruimte biedt voor 
een dergelijke omvorming van (voormalige) winkelpanden.  

Vraag 2 

Is het college het met de VVD eens dat hier aanvullend beleid op geschreven, op 
bijvoorbeeld eisen van kwaliteit van bewoning, aantal inwoners per appartement bij het 
opsplitsen van appartementen op prominente gebieden binnen de gemeente? 

Vraag 3 

Zouden wij net als in de gemeente Groningen, kunnen werken met een 
verhuurdersvergunning, waarbij goed verhuurdersschap wordt bevorderd, en indien er 
misstanden zijn in kwaliteit van bewoning, of achterstallig onderhoud de gemeente de 
verhuurder hierop aan kan spreken? 

Vraag 4 

Is het college het met ons eens dat wij moeten voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen 
zoals te zien in de Kerkstraat voorkomen moeten worden? 

Vraag 5 

Tot slot is het college het met de VVD eens dat winkelgebieden bijdragen aan de 
leefbaarheid van de dorpen binnen de gemeente? En dat deze gebieden het verdienen om 
beschermd te worden tegen ongewenste ontwikkelingen? 

 
Namens de fractie van de VVD 
 
Hans Peter Palland 
 
 

 
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

