
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 18 mei 2021 

 

Onderwerp: technische vragen beleidsregels handhaving 

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

 

Technische vragen raadsbrief beleidsregels handhavend optreden. 

 

1. Wat is het verschil tussen gedogen cq. gedoogbeschikking? Je kunt toch gedogen zonder 
beschikking? 

2. Dwangsom ligt in de lijn met die van andere gemeenten. Noem eens een paar voorbeelden 
van gemeenten. 

3. Loting. Blijkens jurisprudentie een aanvaardbaar geachte wijze schrijft U. De jurisprudentie 
waar uw  college naar verwijst, bij de beantwoording van zienswijzen, gaat niet over loting 
maar over fasering en prioritering.  Graag meer duidelijkheid over loting als aanvaardbare 
middel in dezen. 

4. Meerdere keren wordt verwezen naar toepassing van de privacy recht. Nergens kunnen we 
lezen wat uw college hier onder verstaat. In welke verordeningen, regels wetten (AVG) is dit 
geregeld. Welke bevoegdheden vloeien hier uit voort en wat is de rechtsbescherming van 
bewoners? 

 

Beleidsregels Handhavend Optreden. 

 

1. Aanhef: er staat gelet op de gemeentewet, de AWB etc…… Is het niet gebruikelijk om de 
artikelen te noemen van de gemeentewet,  de Algemene Wet Bestuursrecht zodat de burger 
weet op welke grond(en) van welke artikelen de gemeente gaat handhaven? Bij gerechtelijke 
procedures kan dan getoetst worden door de rechter of een besluit al dan niet terecht is. 

2. U geeft aan dat gehandhaafd wordt met name op artikelen van de Wabo. Dit moeten we 
lezen bij de beantwoording van de zienswijzen. Waarom worden deze artikelen van de Wabo 
niet expliciet opgenomen in de beleidsregels zodat de burger kan zien op grond waarvan het 
college meent te kunnen handhaven? 

3. U geeft aan dat in de Wabo de handhaving expliciet voorbehouden is aan het college van 
burgemeester en wethouders en er voor de raad geen rol is weggelegd. De raad heeft een 
kaderstellende en een controlerende rol als het gaat over hetgeen het college van 
burgemeester en wethouders kan en mag uitvoeren. Bij de uitvoering van de beleidsregel 
handhavend optreden kunnen wij u dus achteraf ter verantwoording roepen omdat wij vinden 
dat u de regels bijvoorbeeld nogal heeft opgerekt. Is dit een juiste zienswijze? 

4. Blijft de essentiële vraag waarom het college de raad slechts de gelegenheid geeft om iets te 
vinden van de beleidsregels i.p.v. De Raad deze te laten vaststellen, zeker in dergelijke 
precaire situaties? Temeer omdat de wethouder in eerdere gesprekken heeft aangegeven dat 
hij een dergelijke rol wel ziet. 

5. Wij gaan er nu vanuit dat er gehandhaafd wordt, echter lezen dat ‘ er waar nodig wordt 
gehandhaafd” (onder 1.1.). Hoe moeten we dit zien? 

6. Onder 1.1.1.e lezen we “rest van de gemeente”. Kunt u dit nader duiden? 
7. Een huurder die te goeder trouw is kan volgens deze beleidsregels ook worden gesommeerd 

te vertrekken. Stel dat deze een contract heeft afgesloten voor twee jaar met de eigenaar, 
niet wetende dat dit niet mocht/kan. Wat zijn dan de consequenties? 

8.  Hoe onafhankelijk kan het sociaal team zijn c.q. de leden van het sociaal team. Zij staan 
direct dan wel indirect in gezagsverhouding tot uw college, dus per definitie niet 



 

onafhankelijk. Bij gerechtelijke procedures kan/zal dit tegen u gebruikt (kunnen) worden. 
Hoe kijkt u hiertegen aan en wat zijn er voor alternatieven? 

9. Bij de beantwoording van de zienswijzen moeten we lezen op welke uitspraak u zich van de 
Raad van State baseert als het gaat fasering en prioritering. Over loterij, zoals eerder 
gesteld, lezen we niets. Wel blijkt uit de uitspraak dat als “iemand verzoekt om handhaving” 
uw College dit niet naast zich neer kan leggen en moet handhaven of beargumenteerd moet 
afwijzen. Stel dat iemand op 1 van de parken handhaving verzoekt op een ander park voor 
meerdere woningen, dan moet u dit doen met als gevolg vele kosten en wellicht moet u dan 
ook handhaven, waardoor het uitgangspunt van het maximale aantal woningen voor 
handhaving wordt overschreden. Graag uw visie op deze veronderstelling en de mogelijke 
gevolgen? 

10. De hoogte van de dwangsommen vinden wij exorbitant hoog en niet realistisch. Exploitanten 
van windmolens krijgen bijvoorbeeld een vriendelijk briefje met het verzoek zich aan de 
regels te houden. Last onder dwangsom vindt uw College te ver gaan. Vanwaar deze (rechts) 
ongelijkheid tussen burgers en het grootkapitaal?   
 

 

Markus Ploeger, gemeentebelangen Midden-Groningen 
 

 

 
Datum: 
 

 
De beantwoording 
 

1. Wat is het verschil tussen gedogen cq. gedoogbeschikking? Je kunt toch gedogen zonder 
beschikking? 
 
Gedogen houdt in dat een bestuursorgaan niet overgaat tot handhaving. Gedogen kan 
daarmee worden gezien als de keerzijde van handhaving (H.E. Bröring, K.J. de Graaf e.a., 
Bestuursrecht 1) Gedogen kan dus zonder beschikking. Maar dat is niet de bedoeling, omdat 
er een beginselplicht tot handhaving is.  
Volgens de uitspraak van 24 april 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is de heersende leer in de rechtspraak dat een gedoogbeschikking geen besluit is in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht omdat zij niet berust op een zelfstandige wettelijk 
toegekende bevoegdheid. Gedoogbeschikkingen mogen alleen worden genomen als daarvoor 
een wettelijke basis is en dat is in het bestuursrecht niet het geval. Met deze rechtspraak 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat er geen bezwaar en beroep openstaat 
tegen een gedoogbeschikking. Als er sprake is van een illegale situatie waarvan men vindt 
dat deze ongedaan moet worden gemaakt, is de enige weg die openstaat een verzoek tot 
handhaving te doen. De gemeente zal dat verzoek dan afwijzen, vanwege haar beslissing om 
de illegale situatie te gedogen. Tegen die afwijzing staat bezwaar en beroep open. 
 

2. Dwangsom ligt in de lijn met die van andere gemeenten. Noem eens een paar voorbeelden 
van gemeenten. 
 
Gemeente Oss, € 1000,- per week met een maximum van € 6.000 (zes weken); 
(ECLI:NL:RBOBR:2020:1899). (Deze is omgerekend aanzienlijk hoger en strenger als het gaat 
om de termijn waarna ingevorderd wordt); 
Gemeente Putten € 10.000,- per maand met een maximum van € 60.000 (zes maanden) 
(ECLI:NL:RVS:2019:2747). (Deze is omgerekend even hoog maar strenger als het gaat om de 
termijn waarna ingevorderd wordt); 
Gemeente Reusel-De Mierden, € 2.500,- per week, met een maximum van € 25.000,- (tien 
weken) (ECLI:NL:RBOBR:2020:2349). (Deze is aanzienlijk hoger en strenger als het gaat om de 



 

termijn waarna ingevorderd wordt). 
 
 

3. Loting. Blijkens jurisprudentie een aanvaardbaar geachte wijze schrijft U. De jurisprudentie 
waar uw  college naar verwijst, bij de beantwoording van zienswijzen, gaat niet over loting 
maar over fasering en prioritering.  Graag meer duidelijkheid over loting als aanvaardbare 
middel in dezen. 
 
Bij de uitvoering van de handhaving is het toegestaan om te faseren of te prioriteren. In de 
jurisprudentie is dit uitgemaakt in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 
juni 2014 (ECLI:NL:ABRS:2014:1982). Deze jurisprudentie heeft ook betrekking op loting. 
Prioriteitstelling is toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te 
maken in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Loting is een 
onderscheiden wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Bij loting 
bepaalt het lot ten aanzien van welke objecten handhavend, gefaseerd, wordt opgetreden. 
De loting wordt verricht door een onafhankelijke notaris, zodat op voldoende wijze 
transparant en objectief een keuze wordt gemaakt. Wij achten dit een aanvaardbare wijze 
van handhaving, gelet op de beperkte middelen en mensen om deze verplichte taak uit te 
voeren.  
 

4. Meerdere keren wordt verwezen naar toepassing van de privacy recht. Nergens kunnen we 
lezen wat uw college hier onder verstaat. In welke verordeningen, regels wetten (AVG) is dit 
geregeld. Welke bevoegdheden vloeien hier uit voort en wat is de rechtsbescherming van 
bewoners? 
 
Onder privacy-recht verstaan wij in het algemeen het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer met inachtneming van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Daarin 
zijn de wettelijke grondslagen neergelegd voor het verstrekken van gegevens, het 
verwerkingsdoel en de middelen. Deze regelingen kennen een eigen 
rechtsbeschermingskader, dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaart. Zo 
kan een betrokkene zelf opkomen voor zijn privacyrechten. Verder gaat het om op diverse 
plaatsen geregelde recht op privacy, bijvoorbeeld het recht op family life, waarvan de 
schending in een procedure naar voren kan worden gebracht en zo kan worden meegewogen 
bij de beoordeling van de rechtmatigheidsvraag in bezwaar en/of beroep.   
Het vorenstaande laat onverlet dat de gemeente bevoegd is om in het kader van 
bestuursrechtelijke handhavingstoezicht te houden en zo nodig handhavend op te treden. De 
beginselen van toezicht en handhaving zijn geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb). Op basis van artikel 5:15 van de Awb is een toezichthouder 
bevoegd elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van 
de bewoner. Deze laatste passage sluit aan bij de verbodsbepaling van de Grondwet en ziet 
dan ook alleen op het betreden van een woning. Artikel 5:13 van de Awb zegt dat een 
toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik maakt voor zover dat redelijkerwijs 
voor de vervulling van zijn taak nodig is. Met inachtneming van deze voorschriften mag een 
toezichthouder onderzoek verrichten naar al dan niet strijdige situaties, ook gericht op 
onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. 

 
 
 
 
 
 

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

 

Technische vragen raadsbrief beleidsregels handhavend optreden. 

 



 

 

Beleidsregels Handhavend Optreden. 

 

1. Aanhef: er staat gelet op de gemeentewet, de AWB etc…… Is het niet gebruikelijk om de 
artikelen te noemen van de gemeentewet,  de Algemene Wet Bestuursrecht zodat de burger 
weet op welke grond(en) van welke artikelen de gemeente gaat handhaven? Bij gerechtelijke 
procedures kan dan getoetst worden door de rechter of een besluit al dan niet terecht is. 
 
De vorm van de aanhef wordt afgewisseld. De wettelijke grondslag voor de bevoegdheid voor 
het opstellen/vaststellen van het beleid is neergelegd in de Awb, in samenhang met de 
Gemeentewet, de Wabo en de Wro. De bevoegdheid tot het vaststellen van de beleidsregel 
als zodanig is te vinden in artikel 4:81, lid 1 Awb, waarin is geregeld: Een bestuursorgaan 
kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. 
Elk afzonderlijk handhavingsbesluit zelf dient te voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid, 
motivering en gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag. De rechter zal dit in 
beroepsprocedures toetsen. De rechter beoordeelt ook of het beleid redelijk is en of het 
beleid juist is toegepast, maar hij/zij zal de inhoudelijke beoordeling van een 
handhavingsbesluit niet laten afhangen van de vraag of in de aanhef van het beleid alle 
artikelen juist zijn aangehaald. 
 

2. U geeft aan dat gehandhaafd wordt met name op artikelen van de Wabo. Dit moeten we 
lezen bij de beantwoording van de zienswijzen. Waarom worden deze artikelen van de Wabo 
niet expliciet opgenomen in de beleidsregels zodat de burger kan zien op grond waarvan het 
college meent te kunnen handhaven? 
 
De grondslag van de handhaving is eind maart jongstleden uiteengezet naar aanleiding van 
vragen over de raadsbrief die op 1 april aan de orde is geweest. Wij gaan de aanhef van de 
beleidsregel aanvullen met de woorden ‘alsmede de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’. 
 

3. U geeft aan dat in de Wabo de handhaving expliciet voorbehouden is aan het college van 
burgemeester en wethouders en er voor de raad geen rol is weggelegd. De raad heeft een 
kaderstellende en een controlerende rol als het gaat over hetgeen het college van 
burgemeester en wethouders kan en mag uitvoeren. Bij de uitvoering van de beleidsregel 
handhavend optreden kunnen wij u dus achteraf ter verantwoording roepen omdat wij vinden 
dat u de regels bijvoorbeeld nogal heeft opgerekt. Is dit een juiste zienswijze? 
 
De wetgever heeft in artikel 7.1 Wro en artikel 5.1 en 5.2 Wabo uitdrukkelijk gekozen voor 
de bevoegdheidstoedeling van de bestuursrechtelijke handhaving aan burgemeester en 
wethouders zonder daarvoor een raadsverordening als vereiste te stellen. Uit het samenstel 
van artikel 108 en 147 Gemeentewet volgt dat de gemeenteraad niet bevoegd is om een 
verordening vast te stellen over de uitoefening van een bevoegdheid dan wel verplichting die 
bij wet aan het college is opgedragen. Handhaving van het bestemmingsplan is opgedragen 
aan het college, de raad is niet bevoegd om een handhavingsverordening 
bestemmingsplannen vast te stellen, omdat handhaving bij wet is opgedragen aan het 
college. De raad heeft de kaderstellende rol bij het vaststellen van het bestemmingsplan en 
een controlerende rol wanneer het college rapporteert over de uitvoering van handhaving, 
een en ander overeenkomstig het duaal bestuur zoals dat is neergelegd in de Gemeentewet.  

 
4. Blijft de essentiële vraag waarom het college de raad slechts de gelegenheid geeft om iets te 

vinden van de beleidsregels i.p.v. De Raad deze te laten vaststellen, zeker in dergelijke 
precaire situaties? Temeer omdat de wethouder in eerdere gesprekken heeft aangegeven dat 
hij een dergelijke rol wel ziet. 
 



 

Zie antwoord onder 3 voor het eerste deel van de vraag.  
Verder is het college in gesprekken en zijn raadsbrieven over dit onderwerp constistent 
geweest. Namelijk dat het college het bevoegde bestuursorgaan is om rechtsgeldig 
beleidsregels vast te stellen. Gezien de gevoeligheid van de materie is gekozen voor een 
inspraakfase en een sondering bij de raad voordat het college een definitief besluit neemt. 
Het hele proces is ook volgens die lijn vormgegeven en dit is in oktober 2020 gedeeld met de 
raad. 

 
5. Wij gaan er nu vanuit dat er gehandhaafd wordt, echter lezen dat ‘ er waar nodig wordt 

gehandhaafd” (onder 1.1.). Hoe moeten we dit zien? 
 
Als er sprake is van een overtreding wordt daartegen handhavend opgetreden. Dat betekent 
dat wordt voldaan aan de beginselplicht om handhavend op te treden tegen met het 
bestemmingsplan strijdig gebruik van recreatieverblijven. Onder waar nodig verstaan wij dat 
wij willen dat bij geconstateerde overtreding van niet toegestaan gebruik handhavend zal 
worden opgetreden tegen het niet toegestane gebruik. De uitvoering van de handhaving is 
uiteengezet in de beleidsregel. 
 

6. Onder 1.1.1.e lezen we “rest van de gemeente”. Kunt u dit nader duiden? 
 
Dit betreft alle andere alle gronden in de gemeente met een recreatiebestemming waarop 
zich recreatieverblijven bevinden die in strijd met ter plaatse geldende bestemmingsplan 
anders dan als recreatieverblijf worden bewoond.  

 
7. Een huurder die te goeder trouw is kan volgens deze beleidsregels ook worden gesommeerd 

te vertrekken. Stel dat deze een contract heeft afgesloten voor twee jaar met de eigenaar, 
niet wetende dat dit niet mocht/kan. Wat zijn dan de consequenties? 
 
Volgens de beleidsregel wordt in dit geval een begunstigingstermijn geboden van 6 maanden 
om andere woonruimte te zoeken, zo niet dan wordt de dwangsom verbeurd. De gemeente is 
geen partij in de huurverhouding tussen verhuurder en huurder. Dat de huurder te goeder 
trouw is, doet vermoeden dat hij niet juist is geïnformeerd door de verhuurder over het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan dat bewoning van een recreatieverblijf niet toestaat. Dat 
betekent dat de verhuurder een wanprestatie levert jegens de huurder te goeder trouw. De 
huurder dient zijn huurbaas aan te spreken op grond van wanprestatie en kan vervangende 
huurruimte eisen en schadevergoeding. Daarnaast kan hij zijn huurbaas aansprakelijk stellen 
voor kosten die hij heeft moeten maken voor rechtsbijstandsverlening. Niet vergeten moet 
worden dat de verhuurder ook een dwangsom wordt opgelegd. Ook hij kan een einde maken 
aan de overtreding. Overigens, mogelijk komt de huurder in aanmerking voor de 
mogelijkheid om af te wijken van de beleidsregel met toepassing van de hardheidsclausule. 
Dat neemt echter niet weg dat de gemeente geen partij is in de huurverhouding. 
 

8.  Hoe onafhankelijk kan het sociaal team zijn c.q. de leden van het sociaal team. Zij staan 
direct dan wel indirect in gezagsverhouding tot uw college, dus per definitie niet 
onafhankelijk. Bij gerechtelijke procedures kan/zal dit tegen u gebruikt (kunnen) worden. 
Hoe kijkt u hiertegen aan en wat zijn er voor alternatieven? 

 
Het sociaal team komt in beeld bij de vraag of sprake is van personen in een kwetsbare 
positie. Het sociaal team voert haar taak uit in opdracht van de gemeente maar kan worden 
aangemerkt als onafhankelijk. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste 
professionele achtergrond en langjarige ervaring. De medewerkers zijn onpartijdig bij de 
uitvoering van hun taak en zij voeren deze uit volgens de Verordening nadere regels en met 
inachtneming van interne werkprocessen. De uitvoering van de werkzaamheden is 
onderworpen aan kwaliteitscontroles en het vier-ogen principe wordt toegepast bij complexe 
zaken. Daarmee is hun onafhankelijke rol naar onze mening in voldoende mate gewaarborgd 
en juridisch houdbaar.  
 



 

9. Bij de beantwoording van de zienswijzen moeten we lezen op welke uitspraak u zich van de 
Raad van State baseert als het gaat fasering en prioritering. Over loterij, zoals eerder 
gesteld, lezen we niets. Wel blijkt uit de uitspraak dat als “iemand verzoekt om handhaving” 
uw College dit niet naast zich neer kan leggen en moet handhaven of beargumenteerd moet 
afwijzen. Stel dat iemand op 1 van de parken handhaving verzoekt op een ander park voor 
meerdere woningen, dan moet u dit doen met als gevolg vele kosten en wellicht moet u dan 
ook handhaven, waardoor het uitgangspunt van het maximale aantal woningen voor 
handhaving wordt overschreden. Graag uw visie op deze veronderstelling en de mogelijke 
gevolgen? 
 
Als door een belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan niet uitsluitend onder 
verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Er geldt namelijk een 
beginselplicht tot handhaving. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag van handhaving 
worden afgezien. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft overwogen dat de keuze van een 
bestuursorgaan om in verband met een beperkte handhavingscapaciteit aan een bepaalde 
overtreding een lage prioriteit toe te kennen, niet geldt als een bijzondere omstandigheid. 
Wij zullen dus na een verzoek om handhaving derhalve moeten afwegen of wij al dan niet 
overgaan tot handhaving. Voordat wij die afweging maken moeten wij eerst nog 
onderzoeken of de verzoeker belanghebbende is. Het heeft er in de gegeven casus de schijn 
van dat het afstandscriterium hier in de weg staat aan de belanghebbendheid, zodat het 
verzoek moet worden afgewezen. Mocht verzoeker echter wel als belanghebbende worden 
aangemerkt en leidt de afweging tot het besluit om handhavend op te treden, dan gaan 
daarmee ook kosten gepaard. Omdat het hier een verzoek van een derde betreft worden 
deze kosten uit een andere begrotingspost betaald. Het verzoek om handhaving zal namelijk 
door de ODG worden behandeld en wordt uit de begrotingspost voor de ODG betaald.  
 

10. De hoogte van de dwangsommen vinden wij exorbitant hoog en niet realistisch. Exploitanten 
van windmolens krijgen bijvoorbeeld een vriendelijk briefje met het verzoek zich aan de 
regels te houden. Last onder dwangsom vindt uw College te ver gaan. Vanwaar deze (rechts) 
ongelijkheid tussen burgers en het grootkapitaal?  
 
 
Er wordt gewoonlijk getrapt opgetreden tegen overtreders. Het begint over het algemeen 
met een waarschuwingsbrief waarin wordt gewezen op de overtreding. Vervolgens wordt een 
ontwerp-besluit tot oplegging last onder dwangsom gestuurd waartegen een zienswijze kan 
worden ingebacht. Daarna wordt het besluit zelf uitgebracht waartegen de mogelijkheid van 
bezwaar en vervolgens beroep openstaat. Overtreding van (algemeen verbindende) 
voorschriften is niet toegestaan en er is een beginselplicht daartegen op te treden. De 
hoogte van de dwangsommen achten wij niet exorbitant of onrealistisch met het oog op het 
daarmee te dienen doel: normconformiteit. Het komt er ook niet op aan dat deze moeten 
worden betaald. Van de dwangsom dient in alle handhavingsgevallen waarin deze wordt 
opgelegd een voldoende prikkel uit te gaan om aan de norm te voldoen. 
 

 
 

 
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/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

