
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 18-11-2020 

 

 

Onderwerp: Skaeve Huse 

 

Toelichting: 

Gemeentebelangen Midden Groningen heeft tijdens de raadsvergadering van 

24 september 2020 in de Vredeskerk ingesproken ( vragenuur) over het plan Skaeve Huse. Een plan 
van de Gemeente Groningen, samen met Lefier en zes zorginstellingen, om aan de dorpsrand van 
Harkstede, op de locatie van oude bureau Meerstad, 10 woonunits te plaatsen.  Locatie Hoofdweg 
143a.  

Skaeve Huse is een woonvorm met mensen die door een drank/of drugsverslaving gekoppeld aan een 
psychiatrische problematiek moeilijk zijn te huisvesten. Zij zijn niet plaatsbaar in een woonwijk, mijden 
dagbesteding is geen verplichting en passen niet in een groepsopvang.  

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Wat is de stand van zaken op dit moment.   
2. Er zijn bestuurlijk en ambtelijk besprekingen geweest tussen de Gemeente Groningen en de 

Gemeente Midden Groningen,  wat waren daarvan de uitkomsten. 
3. Wat is het standpunt van het College Midden Groningen over de locatie.  
4. Bent U op de hoogte,  dat er op deze locatie meer units worden geplaatst dan op andere 

locaties van Skaeve Huse  
5. Bent U met de mening van GBMG eens, dat er duidelijk gestuurd wordt voor deze locatie, daar 

er van de andere locaties geen quick scans zijn gemaakt. 
6. Is het voor het College duidelijk, wie verantwoordelijk is voor handhaving bij calamiteiten en 

(drugs)overlast en veiligheid. 
7. Vindt het College ook dat een “prikkelarm” omgeving, met als enige hoofdroute van Harkstede 

naar  Groningen, zowel auto als fietsverkeer en de in nabijheid van gelegen Camping 
Grunostrand niet samen gaan. 

8. Vindt het College ook, naar de mening van GBMG,  dat zowel de objectieve als subjectieve 
veiligheidsgevoel van de aanwonenden,  maar ook de inwoners van Harkstede in het geding is 
en dat er een risico analyse moet worden gemaakt. 

9. Is het College op de hoogte van het feit, dat na de looptijd van 10 jaar, de looptijd wordt 
verlengd tot men een andere geschikte locatie vindt. 

10. Wordt Gemeente Midden Groningen meegenomen in het vervolgtraject, bijv. bij het opstellen 
van een omgevingsplan. 

11. Wat gaat het College doen om de aanwonenden en de inwoners van Harkstede te 
ondersteunen en te begeleiden. 

12. Er zijn destijds  afspraken gemaakt met voormalig gemeente Slochteren. Zijn deze plannen 
conform de afspraken tbv ontwikkelingen Meerstad en ontwikkelingen Harkstede. Het niet 
opwerpen van ongewenste ontwikkelingen die oa. de woningmarkt  belemmeren. 

 



 

………….…                  
 
Namens de fractie GemeenteBelangen  
 
Geke Akkerman 

 
 

 
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

