
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 10 mei 2022 

 

Onderwerp: Jaarrekening RGA 

 

In de commissievergadering van 12 mei behandeld de gemeenteraad de jaarstukken van de Regio 
Groningen Assen. 

 

De VVD fractie heeft naar aanleiding van de jaarstukken een aantal vragen aan het college. 

 

Vraag 1 

Heeft de vertraging bij de vaststelling van het verstedelijkingsakkoord ook invloed op de inhoud. 
Bijvoorbeeld over de opgave van het aantal te realiseren woningen in Midden-Groningen? 

 

Vraag 2 

In het stuk wordt gesproken over beleidsaanpassingen in verband met het wijzigen van de regie voor 
de woningbouwopgave. Is al bekend welke beleidsaanpassingen er voorgelegd worden en hebben wij 
hier als lokale overheid ook invloed op? 
  

Vraag 3 

In het stuk wordt gesproken over de toekomstagenda “Kwaliteitssprong voor de regio” deze agenda is 
in 2020 vastgesteld. Sinds deze datum zijn er significante wijzigingen geweest, wordt deze agenda 
ook regelmatig bijgesteld aan de hand van recente ontwikkelingen? 

Vraag 4 

De RGA is doorgeefluik voor Rijkssubsidies, kunt u aangeven over welke subsidies vanuit het Rijk het 
hier gaat? En waar deze specifiek voor worden ingezet? 

 

Namens de fractie van de VVD, Marjolein Vulpes  

 

 
Datum: 11 mei 2022 
 

 
De beantwoording 
 

Antwoord vraag 1:  

Nee, dat heeft geen consequenties voor de inhoud, want de bestaande uitgangspunten blijven van 
kracht.  

 

 



 
Antwoord vraag 2:  

In een brief aan de Tweede Kamer van 11 maart heeft minister De Jonge zijn plannen voor een 
Nationale Woon- en Bouwagenda en programma Woningbouw uiteengezet. Er zal worden gewerkt 
langs de lijnen van zes programma’s: 1. Woningbouw; 2. Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen); 
3. Betaalbaar wonen; 4. Leefbaarheid en veiligheid; 5. Verduurzaming gebouwde omgeving en 6. 
Wonen en ouderen. De regie hiervan ligt bij het rijk, maar bij programma 1. Woningbouw heeft het 
rijk ook een regierol voor de provincies weggelegd. Afspraken voor de regio Groningen-Assen met de 
Verstedelijkingsstrategie als uitgangspunt blijven overeind. 

Antwoord vraag 3:  

De agenda blijft ongewijzigd, maar actuele aanpassingen zullen worden meegenomen. 

 
Antwoord vraag 4:  
In de jaarrekening 2021 worden deze subsidies per thema aangegeven (pagina’s 7 – ‘Vooruit 
ontvangen bedragen’ en 23 – ‘Algemene inkomsten’). 
 
 

 
 

 
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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