
Technische vragen

Datum: 11-09-2018

Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Stadshart

Het college wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden:

D66 heeft enkele vragen over de Samenwerkingsovereenkomst.

1. Is deze overeenkomst extern juridisch getoetst?
2. Kan het college garanderen dat de gemeente geen ‘financiële scheur in de broek kan 
oplopen’?
3. Zo neen, welke risico’s zijn er dan nog?

Gerard Renkema
D66

Datum: 12-9-2018

De beantwoording door het college:
1. Ja. Door een advocatenkantoor dat door ons is ingeschakeld.
2. Nee, dat is niet uit te sluiten.
3. Door de samenwerking met Geveke is de verantwoordelijkheid gedeeld. Dit geldt ook voor de 

risico’s. Hiervoor is een bepaalde verdeling afgesproken in de SOK 
(samenwerkingsovereenkomst) Daarnaast is er een intentieovereenkomst afgesloten met de 
woningbouwcorporaties Lefier, Groninger Huis en stichting Reensche Compagnie. Hierbij is de 
afname voorzien van een aanzienlijk aantal woningen. Het risico voor de gemeente is daarmee 
in principe verminderd tot een deel van de woningen waarvoor nu nog geen afspraken over 
afname zijn gemaakt. Voor dit overige deel wordt nu gewerkt aan plannen en zijn er contacten 
met potentiele afnemers.

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-
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