
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

5 februari 2019 

Verpauperde panden 

Onlangs ontvingen wij een memo inzake bovengenoemd onderwerp. Dit naar aanleiding 
van de bij de behandeling van de woonvisie gestelde vraag hoe het college van Midden-
Groningen acteert bij verpauperde panden. Tevens is toen verzocht om een overzicht 
van de aangepakte en in behandeling zijnde panden. 

In de onlangs ontvangen nota wordt uitgebreid ingegaan op de volgende thema’s: 

- Wat is verpaupering? 

- Huur of eigen bezit? 

- Welke instrumenten hebben we? 

- Maatwerk is nodig 

- Wat hebben we gedaan 

- Vervolg 

D66 begrijpt dat zeker als het gaat om particuliere eigenaren redelijk terughoudend 
moet worden geacteerd. Dit in tegenstelling tot zoals het college noemt 
‘huisjesmelkers’ en wat ons betreft ook eigenaren van verloederde winkelpanden en 
andere bedrijfspanden in de openbare ruimte. 

Reeds bij de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft D66 aandacht 
gevraagd voor de verloedering openbare ruimte. In elk van de ‘oude’ gemeenten is  wel 
een pand aan te wijzen dat debet is aan die verloedering. Op diverse plekken liggen 
verweesde boten weg te roesten. D66 heeft geen behoefte aan dikke beleidsnota’s, 
maar heeft toen reeds gepleit om tot een plan van aanpak te komen. Een plan van 
aanpak dat erop gericht is dat jaarlijks in elk van de ‘oude’ gemeenten minimaal één 
verloederde situatie wordt opgelost. 

Ons pleidooi is toen niet gehonoreerd en wij moesten genoegen nemen met de 
mededeling dat in de Woonvisie aandacht zou zijn voor deze kwestie. 

Kennis genomen hebbende van de memo, is D66 er niet van overtuigd dat de kwestie 
van de verpauperde panden nu wel voortvarend wordt aangepakt. In de recent 
gepresenteerde Woonvisie Midden-Groningen 2019-2028 wordt weliswaar aandacht 
besteed aan ‘rotte kiezen’ in het stedelijk gebied,  maar het blijft teveel bij woorden,  
terwijl het toch echt gaat om concrete daden die de verloedering openbare ruimte tegen 
gaan. Inwoners en ondernemers wensen echt daadkracht, zodat zij trots kunnen zijn op 
hun woon- en leefomgeving. 

Vandaar andermaal onze vraag: 

Is het college nu eindelijk bereid om tot een concreet plan van aanpak te komen? Een 
prioriteitenlijst dat erop gericht is dat jaarlijks in elk van de ‘oude’ gemeenten minimaal 
één verloederde situatie in de openbare ruimte wordt opgelost. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Renkema 

Fractievoorzitter D66 
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Geachte leden van de raad,

Hierbij reageren wij op de schriftelijke vraag van 5 februari 2019 van D66 met het onderwerp

“verpauperde panden”.

Is het college nu eindelijk bereid om tot een concreet plan van aanpak te komen? Een

prioriteitenlijst dat erop gericht is dat jaarlijks in elk van de oude gemeenten minimaal één

verloederde situatie in de openbare ruimte wordt opgelost.

Antwoord:

De colleges van de drie voormalige gemeenten hadden elk hun eigen manier waarop omgegaan

werd met panden en percelen die een zorgelijke staat van onderhoud laten zien. Ruim een jaar

geleden is ambtelijk gestart met de vorming van een methode voor Midden-Groningen. Daarbij is in

beeld gebracht welke locaties reeds aandacht hebben en van welke bekend is dat zij aandacht

verdienen. In 2018 is, zoals D66 wenst, gewerkt aan oplossing voor meer dan drie locaties.

Gezien de complexiteit is vrijwel altijd maatwerk en veel inzet per individueel geval nodig, en zijn

(eind)resultaten meestal pas na vele maanden, soms jaren zichtbaar. De veelal onderliggende

stapeling van sociale problemen bij eigenaar/bewoners verklaart het streven van het college naar

uitblijven van (media)aandacht, waardoor ook successen niet onder de aandacht gebracht worden.

Het college kan desgewenst in een besloten bijeenkomst aan de raad tonen welke gevallen het

afgelopen jaar succesvol aangepakt zijn en aan welke gevallen op dit moment gewerkt wordt. De

gevallen zullen dan vanwege bescherming van de privacy van betrokkenen geanonimiseerd

behandeld worden, maar kunnen daardoor tot in detail besproken worden.

Het college is in 2019 verder gegaan met de aanpak van een reeks individuele gevallen. De
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methode voor de gemeente (de aanpak zorgelijk onderhoud particulier bezit Midden-Groningen)

wordt de komende weken verder compleet gemaakt met opgedane ervaringen en is gepland om

medio mei afgerond en ingevoerd te zijn. Daarvoor is reeds extra capaciteit ingehuurd. Deze

methode betreft uitvoeringsbeleid, vooral bestaand uit (interne) samenwerkingsafspraken en –

processen. Daarin zit ook een methode voor prioritering, waarbij vooral aspecten gevaar en hinder

voor de omgeving zwaar wegen. Prioritering is nodig om ‘objectief’ te bepalen waar de beperkt

beschikbare capaciteit ingezet moet worden. Of voldaan kan worden aan de wens om drie

verloederde situaties per jaar op te lossen is afhankelijk van de complexiteit van de aangetroffen

zorgelijke situaties en van de uitkomst van de nog te voeren discussie van college en raad over

beschikbare middelen en prioritering van werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris



 
 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  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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