
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 30-12-2019 

 

Onderwerp : Vragen naar aanleiding van artikel in DvhN over onderzoek naar fraude en slechte zorg 

 

 

Toelichting: 

In het artikel “Noorden treedt op tegen zorgcowboys” in het DvhN van 30-12-2019 staat te lezen dat ook 
de gemeente Groningen toezicht houdt op zorgbedrijven die geld krijgen van de gemeente en dat een 
vijftal bedrijven mogelijk geld terug moet betalen. De gemeente Groningen doet onderzoek naar fraude 
en slechte zorg met vier fulltime medewerkers en heeft ook een meldpunt voor burgers. 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

1) Is het college bekend met dit onderzoek door de gemeente Groningen? En zo ja, is het college 
bekend met de uitkomsten van dit onderzoek? 

2) is het ons college bekend om welke bedrijven het gaat en doen wij als gemeente Midden-Groningen 
ook zaken met deze bedrijven? 

3) Wordt de uitkomst van dergelijke onderzoeken ook gedeeld met de RIGG? 

4) Doet onze gemeente ook onderzoek naar fraude en slechte zorg? 

5) Heeft onze gemeente ook een meldpunt, waar complimenten of misstanden in de zorg door onze 
burgers gemeld kunnen worden?                                                                           

 

Jan Westerdiep 
Raadslid 
 

 
 

 
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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