
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 6 september 2022  

 

 

Onderwerp: Branden Gorecht-Oost  

 

 

Toelichting:  

De Boer&Burger Partij maakt zich zorgen over de reeks van branden in de wijk Gorecht Oost. Ons is 
bekend dat er camera’s zijn geplaatst in de omgeving van de Groen van Prinstererstraat maar 
sindsdien lijken de branden zich te verplaatsen naar straten in de nabije omgeving. Uiteraard is ons niet 
bekend of deze branden worden aangestoken of wellicht veroorzaakt worden door het vuurwerk dat 
regelmatig uit die wijk te horen is, het lijkt ons echter te toevallig dat ze allemaal spontaan ontstaan. 
Buurtbewoners voelen zich (terecht) niet veilig meer en we mogen van geluk spreken dat er (voor zover 
ons bekend) nog geen gewonden (of erger) zijn gevallen. Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

 

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

 
➢ Heeft deze wijk al een buurtpreventie appgroep en zo niet, kan de wijkcoach het opzetten van 

zo’n groep daar wellicht stimuleren? 
 

➢ Is het wellicht een optie om buurtbewoners te mobiliseren voor het opzetten van een 
buurtwacht? 

 
 

➢ Er zou daar eigenlijk elke avond/nacht politie moeten rondlopen of fietsen. Wij begrijpen dat 
daar de capaciteit niet voor is. Wat doet het college en heeft het college de afgelopen periode 
gedaan om meer capaciteit te kunnen krijgen? 
 

➢ Is het mogelijk om meer camera’s in de wijk op te hangen? Wij snappen dat dit wellicht de 
privacy van de bewoners uit die wijk raakt, maar zoveel branden komt toch wel in de buurt van 
een noodsituatie. 

 
 

➢ Handhaaft de politie ook op vuurwerk in die wijk? Als mensen uit nabijgelegen buurten daar 
regelmatig vuurwerk horen, dan zou de politie dat toch ook moeten horen? 

 
➢ Hoe is het gesteld met de bemanning van de brandweer? Zijn er genoeg vrijwilligers? Is het ook 

een optie om een betaalde brandweer aan te stellen? 
 

➢ Is bij de politie ook bekend welke bewoners zelf een camera bij de deur hebben? Wellicht dat 
daar ook informatie bij te vinden is met betrekking tot de recente branden. 
 



 
Namens de fractie van de Boer&Burger Partij, 
 
Sharon Brinkkemper  
 

 
 

 
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

