
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 
Datum: 15 september 2022 
Onderwerp: Global Goals 
 

 
Toelichting: 
De gemeente Midden-Groningen is een Global Goals gemeente. Dit betekent dat er doelen zijn 
vastgesteld (agenda 2030). De Boer&Burger Partij Midden-Groningen vraagt zich af welke 
verplichtingen dit voor de gemeente met zich meebrengt. 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
 
 
1. Geen honger, geen armoede en betaalbare, duurzame energie zijn een paar van deze doelen. 
Boodschappen worden voor veel mensen onbetaalbaar, energieprijzen zijn gigantisch gestegen. Is 
het college van mening dat deze doelen, ondanks al deze prijsstijgingen, nog gewoon gehaald 
kunnen worden? 
 
2. Is het college zich er van bewust dat de stijging van de prijzen voor energie niet alleen de lagere 
inkomens raken maar ook de midden inkomens en de ondernemers hierdoor in de problemen 
komen?  
 
3. Voor de lagere inkomens is er een energietoeslag, wat is het college van plan om de midden 
inkomens en de ondernemers te steunen die in de problemen komen door de hoge kosten voor 
energie? 
 
4. Hoe denkt het college over het stellen van onhaalbare doelen? Neem als voorbeeld het doel 
“geen armoede”, dat is een nobel streven maar helemaal geen armoede is in de ogen van de 
Boer&Burger Partij erg onrealistisch. 
 
5.:Als het college dat met ons eens is, wat is dan wel een realistisch doel? Hoeveel procent van de 
mensen in onze gemeente zal naar verwachting in 2030 nog in armoede leven? 
 
6. Is het college het met ons eens dat de global goals (in de duurzaamheidsvisie worden ze SDG’s 
genoemd) onbereikbaar worden als het kabinet het huidige beleid voort zet? 
 
7. Bij het maken van welk beleid is er bewust rekening gehouden met het feit dat wij een global 
goals gemeente zijn en zouden er dus andere keuzes gemaakt worden als we dit niet waren? 
 
 
8. Wat verstaat het college onder het doel “ verantwoorde consumptie en productie” en is het 
college het met de Boer&Burger Partij eens dat het huidige stikstofbeleid onze boeren belemmert 
om de ontwikkeling van verantwoorde productie door te zetten, aangezien banken door dit beleid 
geen financieringen meer willen verstrekken aan onze boeren? 
 
9.  Even een uitstapje naar onze duurzaamheidsvisie. Daarin staat dat er in 2030 eerlijke prijzen 
betaald moeten worden aan boeren. Wat ons betreft zou dat nu al moeten, maar wat doet het 
college en heeft het collega al gedaan om dit doel te bereiken? 
 
 



10. Een ander doel is gendergelijkheid. Is het college het met ons eens dat gendergelijkheid niet 
betekent dat je een voorkeursbeleid moet voeren, maar juist dat iedereen beoordeeld wordt op 
gelijke maatstaven (dus bijvoorbeeld niet iemand aannemen omdat het een vrouw is, maar degene 
aannemen met de beste kwaliteiten). 
 
11. Zijn er ook medewerkers binnen de gemeente die zich beperkt voelen bij hun werkzaamheden 
doordat ze rekening moeten houden met het feit dat we een global goals gemeente zijn? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Sharon Brinkkemper 
Boer&Burger Partij 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

