
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 29-11-2022 

 

Onderwerp: Vragen n.a.v. aanpassing reïntegratie verordening 

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

VRAAG: 
In hoeverre maakt Midden-Groningen gebruik van maatwerk reintegratie en experimenteerruimte 
zoals Groningen dat geïndiceerde mensen na een opleiding van 6 maanden een participatiebaan zoals 
in Groningen aan kan bieden zodat wel aan de wettelijke voorwaarden kan worden voldaan. 
 

VRAAG:  
is het mogelijk de vergoeding / premie te verhogen? Onder welke voorwaarden? 
specifieke VRAAG: Is het mogelijk om beloning in natura toe te passen voor mensen die in 
schuldsanering zitten of geen financiële beloning kunnen of willen ontvangen. 
 

Namens de fractie van D66  
 
Toine Fennis   

 

 
Datum: 
 

 
De beantwoording 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. 
De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. Afhankelijk van de 
vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De professional mailt de 
beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan de griffie duidelijk 
aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is gegaan en om welke 
vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de beantwoording naar de 
gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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