
  

Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 31 januari 2019 

 

Onderwerp : Brieven aan inwoners m.b.t. status woning 

 

Inwoners van onze gemeente hebben als gevolg van de gaswinning de afgelopen jaren te 
maken gekregen met steeds wisselende berichtgeving van de rijksoverheid. Onderzoek na 
onderzoek zorgde voor het bijstellen van de normen die dan ook telkens naar beneden 
werden bijgesteld. Ellenlange procedures en steeds nieuwe uitvoeringsinstanties hebben er 
niet bijgedragen een gevoel van vertrouwen. 

 

De voorbije weken hebben inwoners in de gemeente Midden-Groningen brieven ontvangen 
met daarin de status van hun woning. Na eerdere berichten waarin specifiek is aangegeven 
dat de woning moest worden versterkt, is er nu in veel gevallen bericht dat de woning niet in 
de risicolijst staat. Dat levert verwarring op.  

 

Op dit moment heeft de ChristenUnie de volgende vragen: 

- Hoe kon er eerder met stelligheid worden gezegd dat op basis van metingen en 

onderzoek op basis van computermodellen grootschalig moest worden versterkt? 
 

- Kunt u aangegeven hoeveel woningen in de categorie verhoogd risico zitten en hoe die 

per woonplaats zijn verdeeld? 
 

- Kunt u ook aangeven hoe de verdeling is tussen particulier bezit en corporatie bezit? 
 

- Is de gemeente Midden-Groningen bij de afweging van de kwetsbaarheid van het pand 

akkoord gegaan met de hantering van het HRA-model?  
 

- Omdat de brieven mede door de gemeente Midden-Groningen zijn verzonden lijkt er 

ook een kentering te zijn in de positie van de gemeente. De indruk zou kunnen 

ontstaan dat de gemeente inhoudelijk stelling neemt in afweging van de schade. Wij 

willen graag weten welke beweegredenen het college heeft gehad om hier voor te 

kiezen. 
 

De verwarring die nu ontstaat is dat de gemeente inhoudelijk mee heeft gewogen. Het lijkt ons 
dat die verantwoordelijkheid hoort bij de NCG en daarmee het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. 

 



  
 

………….…                  
 
Niels Joostens 
ChristenUnie    
 

 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De 
professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de vraag neemt de 
professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De portefeuillehouder 
beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de portefeuillehouder 
te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven waarom dan niet en 
een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
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/

