
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 8 oktober 2021 

 

 

Onderwerp: De Leine  

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

De Raad heeft met 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, wanner 

binnen welk tijdspad, zo nee, waarom niet? 
 

 

 

Markus Ploeger 
Gemeentebelangen 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

