
Op 8 oktober 2021 heeft de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen de volgende 
schriftelijke vragen gesteld: 
  
De Raad heeft in een motie bepaald dat de extra middelen van € 50.000 per jaar ( € 25000 voor 2021) 
voor handhaving niet specifiek (geoormerkt) voor handhaving op recreatieparken mag worden 
aangewend maar voor handhaving in het algemeen.  Wij hebben begrepen dat inmiddels een loting 
heeft plaatsgevonden.  
  
Vraag 1: Is dit juist? Zo ja, betekent dit dan actieve handhaving? Hoe verhoudt dit zich met de 
strekking van de motie?  Waaruit blijkt de prioritering van handhaving op de recreatieparken 
tegenover erkende plekken van overlast? Graag een duidelijk overzicht.  
  
Vraag 2: Gelet op de onlangs gehouden discussie in de Raad, n.a.v. motie over mogelijke huisvesting 
studenten, blijkt dat we een (ernstig) tekort hebben aan woningen voor o.a. starters en 
statushouders (volgens portefeuillehouder mevrouw Van Schie). Hoe verhoudt dit zich met het 
“uitzettingsbeleid” op de Leine en andere recreatieparken?  Immers, de druk op de woningmarkt 
wordt dan nog groter.   
  
Vraag 3: Is uw College bekend met het Kwaliteits- en afwegingskader: “Wonen in een 
recreatiewoning” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken? Doel kan o.a. zijn de transformatie te 
onderzoeken van recreatie- naar woonbestemming.  Er is o.a. menskracht beschikbaar om dit te 
onderzoeken. Is uw College voornemens van deze afwegingskaders gebruik te maken, mede om de 
lokale druk op de woningmarkt te verlichten? Zo ja, wanneer binnen welk tijdspad, zo nee, waarom 
niet? 
 
Aanvullende vragen: 
Gelet op recente ontwikkelingen, zoals de recreatieve beperkingen die het provinciaal bestuur wil 
opleggen, hebben wij de navolgende aanvullende vragen. 
 
Vraag 4: Klopt het dat er inmiddels een loting heeft plaatsgevonden door een notaris? Zo ja, welke 
notaris? Voor welke recreatieparken is geloot en op basis van welke uitgangspunten? Klopt het dat 
lokale notarissen zich niet wilden branden aan een loting en dat deze elders in den lande is gedaan? 
Is dit ingegeven door mogelijke aansprakelijkheid omdat men twijfelt aan de (juridische) legaliteit van 
een loting? 
 
Vraag 5: Op basis van de handhavingsregels is er (blijkbaar) een administratieve check uitgevoerd, 
waarbij u bijvoorbeeld een uitzondering maakt voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen. 
Klopt dit? Er is, voordat de loting heeft plaatsgevonden blijkbaar geen screening geweest van mensen 
die om sociale of medische redenen uitgesloten zouden moeten worden van loting. Klopt dit ? Zo ja, 
waarom niet bijvoorbeeld op basis van wat bekend is bij bijvoorbeeld de Sociale Dienst/Teams. Klopt 
het dat degenen die uitgeloot zijn behoren tot mensen die op sociale/medische gronden niet 
uitgezet gaan worden? (Ter info: bij de fractie zijn de adressen bekend en de medische-sociale 
problematiek van betrokkenen). 
 
Vraag 6: Is inmiddels uitvoering gegeven aan de stappen tot daadwerkelijke uitzetting? Zo ja, op 
welke wijze? Klopt het dat u “derden” heeft ingehuurd om uitzetting te effectueren? Zo ja, onder 
welke condities doen deze mensen het werk dan? Zijn hier protocollen voor zo ja, welke? En kunnen 
wij hier een afschrift van krijgen? 
 
Vraag 7: Klopt het beeld dat er namens de gemeente onaangekondigd aangebeld wordt  en 
vervolgens geconfronteerd met vragen e.d. zonder dat de reden van het bezoek helder wordt 



gemaakt en men ook geen afschrift(en) krijgt? Behoort de gemeente niet eerst aan te schrijven en 
vervolgens te wachten op al dan niet een verweer van betrokkene(n)?  
 
Vraag 8: Kunt u ons, middels afschriften, inzage geven van te hanteren protocollen, opdrachten, 
aanwijsbesluiten , condities e.d. op basis waarvan het uitzettingsbeleid invulling krijgt? 
 
Vraag 9: op basis van verkregen informatie is er geen controle gesignaleerd op o.a. recreatieparken 
Borgmeren en Schildmeer. Klopt deze veronderstelling en zo ja, waarom geen controle/handhaving 
hier? 
 
Vraag 10: De Raad heeft de extra middelen beschikbaar gesteld voor reguliere handhaving. Uit een 
afschrift van een overeenkomst lezen wij dat specifiek iemand is ingehuurd voor handhaving. 
Inmiddels is deze persoon meerdere keren gesignaleerd op het recreatiepark De Leine met een voor 
burgers onduidelijk doel waardoor zij zich o.a. in hun privacy voelen aangetast. Op basis van welke 
overwegingen wijkt u af van het raadsbesluit om de extra middelen voor algemene 
handhavingsdoeleinden en niet specifiek voor handhaving recreatieparken in te zetten?  
 
Overigens verwachten wij dat de vragen 1 tot en met 3 beantwoord worden binnen de gestelde 
termijnen en de aanvullende vragen zsm gelet op de urgentie hiervan. 
 


