
Verzoek tot korte bespreking ingekomen stuk op raadsvergadering 
- Verzoek tot korte bespreking Ingekomen stuk in raad: onderwerp moet maandag voor 

12.00 uur worden aangegeven. Dinsdag voor 12.00 uur: doorgeven van specifieke vragen en 

gesprekspunten met dit format. 

- Verzoek tot agendering van een Ingekomen stuk in één van de eerstvolgende 

raadscommissies: kan ter plekke in de raad.  
 

 

Datum: 17 februari 2023 

 

Naam indiener(s):       Yannick Lutterop, Thea van der Veen, Niels Joostens                                

lid van de fractie          D66, PvdA, ChristenUnie 

 

Agenderingsverzoek voor raadsvergadering d.d. eerstvolgende mogelijkheid. 

 

Onderwerp: Bijvoorbeeld ingekomen brief 11 inzake ingebrekestelling inclusief alle bijbehorende 
bijlagen uit lijst ingekomen stukken van 2 februari 2023 

                     

Motivering verzoek 

 

Reden van agendering: 

Inwoners van Midden-Groningen moeten kunnen rekenen op een gemeentebestuur dat antwoord geeft 
op vragen en dit doen binnen de daarvoor geldende termijnen. In dit geval is een verzoek tot 
beantwoording pas na een ingebrekestelling beantwoord terwijl ook de wijze van beantwoording, zeker 
vanwege de genomen tijd, op zijn minst weinig inhoudelijk mag worden genoemd. In de bredere 
afweging van belangen is het nodig dat er duidelijkheid komt over de positie van inwoners, recreanten 
en ondernemers rondom het Zuidlaardermeer. Het beleid is duidelijk maar wordt nu niet actief 
gehandhaafd. 

 

Welke vragen worden aan de orde gesteld? 

Duiding over de wijze waarop er met inwoners wordt gecommuniceerd. 

Bespreken van de actuele situatie op basis van het uitblijven van mogelijk gewijzigd beleid. 

De juridische, planologische en financiële implicaties daarvan voor alle betrokkenen. 

In eerdere besprekingen is er door de portefeuillehouder gesproken over losse eindjes rondom de 
beleidsontwikkeling. Dit vraagt om een vervolgdebat.  

 

Doel: 

Waartoe zou de bespreking kunnen of moeten leiden?  

Politieke duidelijkheid over de redenen van late reactie en het handelen van het college en individuele 
collegeleden in deze situatie. 

Duidelijkheid voor een stakeholder bij de uitvoering van de visie op vrijetijdseconomie. 

Vervolg op opengebleven vragen bij de bespreking van de visie op de vrijetijdseconomie.  



 


