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Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 01-07-2021 

 

Onderwerp: Vragen naar aanleiding van extra gelden tbv Batch 1588. 

 

Inleiding: 
 
Op zichzelf is het een goede zaak dat het College de al een tijd spelende brandende financiële 
problemen van deelnemers aan de Batch 1588-regelingen (convenant en verordening) op wil lossen 
met een aanvullende overeenkomst met het Ministerie van BZK. 

 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 
 

1. Het geld is afkomstig van de bestuursovereenkomst die op 6 november is gepubliceerd. 

Daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat de 1,5 miljard die ter beschikking werd gesteld, extra 

was. De afgesproken versterking zou gewoon doorgaan. De in de nu voor batch 1588 beloofde 

miljoenen betreffen 5 veranderingen die naar onze mening ook bij de al bestaande 

versterkingsafspraken aan de orde zouden zijn gekomen. Waarom wordt nu toch een beroep 

op deze extra bijdragen gedaan. Is het een sigaar uit eigen doos met geld waar de bewoners 

al recht op hadden? 

 

2. Hoe ziet het versterkingsproces er nu verder uit?  

 

3. 2.a.Het is mooi dat de bewoners van 1588 (met name voor sloop/nieuwbouw) na jaren van 

martelende onzekerheden alsnog een beetje perspectief terug krijgen, maar wat betekent 

het voor bewoners in andere regelingen en buitengebied in Overschild? En wat betekent het 

voor de 1000en bewoners in andere dorpen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor het 

hardnekkige probleem van de funderingen?  

 

4. 2.b. In het jaarverslag van de CdK over 2020 lezen wij (blz 127) “We waren van de lente tot 

de late herfst in gesprek over de voorwaarden”. Sinds 6 november wordt er nu 8 maanden 

gewerkt aan de concretisering. In al die tijd hebben wij als burgers en 

volksvertegenwoordigers niets gehoord over de voortgang. De BodemBeweging en het 

Gasberaad haakten af en toch ging het bestuurlijk overleg gewoon door. Hoe en wanneer 

worden wij als Gemeenteraad betrokken bij deze kaderstellende uitwerking? Immers, 

wederom de CdK , : “In 2021 moeten de bestuurlijke afspraken uitgroeien tot mogelijkheden 

voor mensen. Om verder te kunnen met hun huis. En met hun leven”. 

 

5. Het College heeft in het verband van de Regio tot 2 keer toe steun uitgesproken voor de 

Tijdelijke Wet Groningen, terwijl genoemde burger-organisaties en individuele burgers hun 

vrees hebben uitgesproken voor de daaruit voortvloeiende bureaucratisering rond NCG, IMG 

en NPG en voor hun onderlinge samenwerking. Hoe ziet het College haar rol en 

verantwoordelijkheid ten opzichte van burgers die in die bureaucratisering mogelijkerwijs de 

weg niet vinden en/of afgewezen worden? 
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6. Hoe moeten wij in dit perspectief de toezegging lezen dat de bouwbudgetten van bewoners 

(voor versterking zowel als sloop/nieuwbouw) aangepast kunnen worden zodat teruggebouwd 

kan worden wat zij hadden. Als College stelt U voor vast  “in de geest van de wet” te 

handelen zo lang die nog niet door de eerste kamer is aangenomen? 

 

7. Dit is voor bewoners die veelal 10.000en euro’s tekort komen een spannende toezegging en 

het komt dan slecht uit dat de ene deskundige die de gesprekken kan voeren 3 weken met 

vakantie is. Kan daar geen mouw aan gepast worden? 

 

8. Kan en wil het College eventueel voorschotten verlenen? (Gegeven de demissionaire status 

van het Kabinet en de intentie van het Kabinet een tweetal amendementen niet uit te voeren 

kan het aannemen van de TWG zomaar lang duren.) 

 

9. Ook het College benadrukt vaak dat communicatie en vertrouwen in het proces zeer 

belangrijk zijn. Het verbaast ons dan ook dat het College een bewonersbijeenkomst nu niet 

nodig vindt. Natuurlijk kunnen wij ons indenken dat dat voor het beperkt aantal beschikbare 

bestuurders en deskundigen veel gevraagd is. Wij gaan er van uit dat het College werkt aan 

het bij de Bestuursovereenkomst aangekondigde (Gemeenschappelijke ) Plan van Aanpak 

Versterking. Is het een idee in een open Communicatie-Infrastructuur ook een plaats in te 

ruimen voor een Raadscommissie en een Geschillencommissie? 
 

 

Namens de fracties van FHB, SP en CDA 
 
 
Henk Bos            Kees Koning         Fré Bos  
 

 
 
 
 

 
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, directeur en 
voorzitter van de raad. 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/ 
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