
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 17-12-2020 

 

 

Onderwerp: Coronamaatregelen  

 

 

Toelichting: 

Hiermee willen we een aantal vragen aan de orde stellen die wat ons betreft nogal onbelicht 

blijven in het hele beleid om het zogenaamde Corona virus in te dammen en als reactie op het 

afkappen van de fractie van L.M.G. tijdens de commissievergadering van 10 december 2020 

door de voorzitter. 

 

Ten eerste bevreemdt het ons waarom dit afkappen gebeurd en wat het debat hierover zou 

kunnen schaden terwijl er wordt ingehaakt op opmerkingen van de burgemeester zelf. Hier was 

dus wat ons betreft sprake van een relevante inhoudelijke vraag. Bovendien is er onlangs nog 

gepleit voor “meer debat” in deze setting dus wij begrijpen niet deze afwerende houding. Het 

debat heeft sowieso al flink te lijden onder het digitale vergaderen. 

 

Leefbaar Midden Groningen ziet en hoort de toenemende ellende onder een hele brede laag van 

de bevolking over de uitwerking van Corona maatregelen zoals sinds maart reeds in gang is 

gezet. Wij maken ons grote zorgen over de leefbaarheid, wat we als partij in ons vaandel 

hebben staan en de sociale cohesie, waar ook al zonder deze “pandemie” een sterk beroep op 

werd gedaan vanuit de overheden. 

 

In de genoemde vergadering heeft onze fractie gepleit voor een zachtere uitvoering in deze 

gemeente van de Corona maatregelen zoals die in de Spoedwet staan beschreven. Deze wet is 

wat ons betreft zeer omstreden, buitenproportioneel en ook vele Kamerfracties in Den Haag 

hebben dit geuit. Veel ondernemers en ook ouderen hebben last van zelfmoord gevoelens en 

depressiviteit. Ook onder jongeren stijgen deze psychische klachten. 
 



 

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

 

➢ De burgemeester noemde in zijn betoog als reden voor het beleid de stijgende aantallen 
besmettingen. 

 
➢ Is het College ervan op de hoogte dat de PCR test die men nu gebruikt voor het opsporen van 

Covid19 bij mensen niet voor dit soort medische testen geschikt is volgens de maker van de 
test en Nobelprijs winnaar Kary Mullis? Zelfs lid van het OMT Marion Koopmans heeft dit ook 
min of meer bevestigd. 

 
 

➢ Heeft het College ook gezien; de beelden uit het parlement in Oostenrijk dat zogenaamde 
alternatieven voor de PCR; de sneltesten al positief op Covid19 reageren als men er Cola in 
doet? Welke conclusie kan het College hieruit trekken? 

 
➢ Zou het kunnen zijn; dat hiermee de basis eigenlijk voor deze Spoedwet en de handhaving 

eigenlijk gebaseerd is op wetenschappelijk drijfzand? Zo nee kunt u dat zo goed mogelijk 
objectief onderbouwen waarom dat volgens het College wel zo is. 

 
➢ Volgens ons hebben de inwoners van deze gemeente in 2021 een grote kans dat ze te maken 

krijgen met de zogenaamde Covid19 vaccins en dat er druk op hen zal worden uitgeoefend om 
ze te nemen. 

 
➢ Wij vragen of dit College garant wil staan voor grondrechten van de burger voor wat betreft de 

zelfbeschikking over het eigen lichaam en het in alle redelijkheid behouden van keuzevrijheid 
en rechten (zoals het recht om te reizen) ten aanzien van het nemen van het vaccin.   

 
➢ Deelt het College hierbij ook onze zorg dat als hieraan toch zal worden getornd op gezag van 

het Rijk; dat er sprake zal zijn van een toenemende tweedeling van de samenleving van 
gevaccineerde mensen en niet gevaccineerde mensen  en er een kans bestaat op 
mensonterende beelden en toestanden? 

 
                                                                          

  

 

………….…                  
 
Namens de fractie van Leefbaar Midden-Groningen  
 
René  Rook 
 

 
 

 
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

