
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 1 oktober 2021 

 

Onderwerp: Corona beleid in MG 

 

Er is breed veel kritiek op de invoering van wat wij noemen de "discriminatiepas”, die door het 
demissionaire kabinet is ingevoerd. 

Zelfs een aantal burgemeesters waren aanvankelijk niet van plan hierop actief te handhaven 
zoals Femke Halsema en burgemeester van Zanen. 

Er bereiken onze fractie een aantal verontrustende berichten die met het strikte beleid 
samenhangen en de drang c.q. dwang; die veel mensen ervaren om zich periodiek te laten 
inspuiten met een experimentele substantie. 

 

Dit beleid is wat onze fractie betreft totaal in strijd binnen een gemeente die zich als kerntaak 
aanmeet, om mensen proberen te verbinden en iedereen gelijke kansen aan te bieden. Dit mooie 
streven staat nu flink op losse schroeven. 



 

 

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

 
Issue1 

Er bereikt ons verontrustend nieuws dat kinderen afgewezen worden voor een stageplek omdat de 
werkgever eist dat het kind zich eerst moet laten vaccineren. Dit heeft op kinderen en ouders een 
grote impact. 

 

Vraag 1 

• Is het Collége zich bewust van deze trend en bestaan er al dergelijke situaties en gevallen in 
deze gemeente?  

• Zijn er hierover meldingen binnengekomen vanuit welke bron dan ook? (Hierbij te denken aan 
het Sociaal Team).   

• En zou het mogelijk zijn om een meldpunt in te stellen waar mensen met klachten hierover 
zich kunnen melden zodat we dit precies in kaart kunnen brengen?  

• Wat is het standpunt van het Collége hierover. 

 

Issue 2 

Er bereikt ons ook een bericht van een docent die meldde; dat veel kinderen buitengesloten worden 
en zich daardoor ellendig voelen omdat bekend is geworden dat zij niet zijn gevaccineerd. Bepaalde 
leerkrachten en onderwijzers hebben met de opening van het nieuwe schooljaar hier een 
bedenkelijke rol in gespeelt door van deze kinderen te vragen in de klas wie wel en wie niet was 
gevaccineerd.   

 

Vraag 2 

• Weet het collége of deze praktijken op scholen ook gebeuren binnen onze gemeente?  

• Heeft het collége middelen om deze vorm van uitsluiting tegen te gaan?  

• Is het collége het met LMG eens dat deze praktijk in strijd is met het medisch geheim en dat 
vooral kinderen een extra kwetsbare groep zijn en kinderen hier extra gevoelig voor zijn? Wat 
is het standpunt van het collége hierover. 

Issue 3 

De GGD zet "prikbussen" in om scholieren "voor te lichten" en om vaccinaties zonder afspraak 
mogelijk te maken. 

 

Vraag 3 

• Zijn deze "prikbussen" ook actief in onze gemeente en bij welke scholen is dat het geval 
(geweest)?   

• Worden ouders ingelicht door de scholen als er een bus daar op bezoek komt en wat is de 
termijn? 

• Opereert de GGD ook in samenspraak met de gemeente? 



 

Rene Rook 
Leefbaar 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

