
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 6 april 2020 

 

 

Onderwerp : Vragen inzake Welkoop 

 

 

Toelichting: 

Het College heeft gemeend af te moeten wijken van het advies van de Commissie van Bezwaar inzake 
medewerking (her)bouw Welkoop. De overwegingen van het College hebben onze fractie niet 
overtuigd.  

 

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: 

 

 Meerdere keren is aangegeven (voormalige wethouder Woortman) dat er alternatieven worden 
onderzocht waarbij te denken viel aan combinatie woning-werk oftewel winkelvoorziening met 
woningen. Welke scenario’s zijn onderzocht? Kunt is deze nader omschrijven met 
onderbouwing van  tekeningen etc. en tevens aangeven waarom deze niet als passend worden 
aangemerkt? 

 Hoe is het overleg geweest met mogelijke partners over inpasbaarheid van woningen met 
winkels, zoals woningbouwcoöperaties en kunt u dit middels verslagen onderbouwen c.q. 
inzichtelijk maken? 

 Hoe betrouwbaar en empatisch is de gemeente? Is het inderdaad:  “Spijkers op laag water 
zoeken? Een wethouder met “Njet op het voorhoofd”? Het College lijkt met twee maten te 
meten als het gaat om het vestigingsbeleid in deze gemeente. Herkent u deze negatieve 
beeldvorming en zo ja wat denkt u hieraan te doen? 

 Er zijn aan Welkoop alternatieven aangeboden. Hoe kan het dat überhaupt deze locaties zijn 
aangeboden tegen het eigen beleid van dit College en de wil van de Raad? 

 

 

………….…                  
 
Namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen 
 
Markus Ploeger  
 

 
 

 
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

