
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 30 maart 2020 

 

 

Onderwerp : Brandveiligheid portiekflats in Midden-Groningen 

 

Toelichting:  

Op 13 maart heeft er een brand gewoed in een flat in Hoogezand. Midden in de nacht werd de brand bij 
toeval ontdekt door een bewoner (op de 3

de
 verdieping). Vervolgens zijn alle 8 bewoners geëvacueerd 

en is de brand onder controle gebracht. De schade is aanzienlijk. Ook zijn de bewoners erg bang 
geworden. Ze hebben tenslotte maar 1 uitgang naar buiten.  

Ongeveer een week later heeft er opnieuw brand gewoed; nu in een flat er recht tegenover. Deze brand 
was echter snel ontdekt en ook snel onder controle.  

Wat was het grote verschil tussen deze twee branden? De tweede flat had een brandmelder en de 
eerste niet. 

 

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

                                                                            of 

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

 

 Is het college het met de SP eens dat brandmelders, juist in portiekflats waar maar 1 
vluchtroute is, een goede manier zijn om de brandveiligheid te verhogen?  

 Heeft het college inzicht in hoeveel flats brandmelders hebben en hoeveel niet? Zo ja, zouden 
wij die gegevens in mogen zien?  

 Zo nee, is het college bereid om met de woningcoöperaties in gesprek te gaan om dit in kaart te 
brengen?  

 En is het college bereid om in gesprek te gaan met de woningcoöperaties om ze te bewegen 
om alle huurflats te voorzien van brandmelders om zo groter leed te voorkomen? 
 

 

 

………….…                  
 
Namens de SP fractie Midden-Groningen 
 
Julia Polat  
 

 
 
 

 
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: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

