
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 2-12-2022 

 

 

Onderwerp: Aanvullende vragen Vrijgekomen asbest bij de brand aan de Knijpslaan op 13 juli 2022 

 

 

Toelichting: 

Op 13 juli 2022 is er een brand geweest aan de Knijpslaan in Kolham, waarbij asbest is vrijgekomen. 

Hierover hebben wij op 25 juli vragen ingediend, waarvan op 26 juli een ontvangstbevestiging is 
binnengekomen. 

Een deel van de vragen is beschouwd als technisch, waarvan wij op 4 augustus de antwoorden 
ontvangen hebben. 

De beantwoording van de rest van de schriftelijke vragen zouden later volgen, volgens de mail van 4 
augustus staan hier 30 dagen voor. 

In de dagmail van 14 september stond een tussenbericht over de beantwoording van deze vragen: 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

Tussenbericht:  

“Op 25 juli hebben wij vragen ontvangen van de fractie van de PvdA over de brand aan de Knijpslaan te 
Kolham. 

Een aantal van deze vragen hebben wij beschouwd als schriftelijke vragen en deze beantwoording 
volgt. 

Momenteel loopt er een evaluatie over het verloop van dit proces. Deze evaluatie hebben wij nodig om 
de schriftelijke vragen te kunnen beantwoorden. 

Zodra deze evaluatie is afgerond informeren wij jullie over de termijn waarbinnen de beantwoording van 
de schriftelijke vragen worden toegestuurd.” 

Sindsdien is het stil. Inmiddels is het 4 maanden geleden dat de vragen zijn ingediend, ruimschoots 
langer dan de genoemde 30 dagen. 

Dat het langer duurt door een evaluatie kunnen we ons voorstellen, maar 4 maanden is zelfs voor een 
evaluatie een lange periode. 

Graag verneemt onze fractie per ommegaande wat de evaluatie heeft opgeleverd én antwoord op de 
nog openstaande vragen van  25 juli 2022. 

 



 

 

 

Namens de fractie van PvdA, 
 
  
Anneke Perdon  
 

 
 

 
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

