
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 17 april 2020 

 

 

Onderwerp :Vragen GroenLinks  

 

 

Toelichting: 

Henk Bos heeft de volgende vragen die feitelijk schriftelijke vragen zijn, maar gerelateerd zijn aan 
het agendapunt "Lokaal plan van aanpak versterking" in de raad van 23 april en dan bijzonder over 
het mandater van raad aan college mbt de uitvoering. Hij heeft dat ook al genoemd in zijn 
debatbijdrage, maar heeft daarin onvoldoende duidelijkheid gekregen. Hij verzoekt om ze 
voorafgaand aan de raad schriftelijk te beantwoorden. Dit geldt in elk geval voor vraag 1 t/m 3. 
Vraag 4 en 5 mogen op een later tijdstip beantwoord worden.  

 

 

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: 

 

1. Wat beoogt het College met een dergelijke mandatering? 
2. Als het alleen gaat om uitvoeringsbesluiten met kleine strekking is dat toch niet nodig? 
3. Wilde het College hiermee misschien tegemoet komen aan mijn suggestie de Raad te betrekken bij 
de verdere communicatie met burgers en dorpen? 
 
 
4. Ik meende mij te herinneren dat het onderwerp in de Gemeentewet en in de Dualiseringswet niet 
zo eenvoudig te interpreteren is; en inderdaad: zie bijgevoegde publicatie. ( uit 2016, maar 
misschien bedoelde het college een actuelere toepassing?).Het is bovendien een onderwerp dat 
actueel is in het kader van de omgevingswet en haar nieuwe relaties tussen burger en gemeentelijke 
bestuursorganen. Welke interpretatie bedoelde het College; werd misschien delegatie bedoeld? 
5. Ik broed wel op een nauwere samenwerking tussen College en Raad als het gaat om de versterking 
en de noodzakelijk nauwe relatie met de burger en heb daartoe in maart 2018 een voorstel gedaan 
aan de Toenmalige wethouder en aan de gemeentesecretaris in de vorm van een Verordening 
Organisatie Dorpsvernieuwing. ( Gebaseerd op mijn ervaringen in de Stadsvernieuwing, uiteraard nu 
te moderniseren). Zou dat een mogelijke invulling kunnen zijn? 

 

 …… 

 …… 

 …… 

 



 

………….…                  
 
[ naam + handtekening van de indiener]    
 

 
 

 
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

