
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 17 april 2020 

 

 

Onderwerp : Vragen GemeenteBelangen Midden-Groningen plan van aanpak versterking  

 

 

Toelichting: De fractie van GemeenteBelangen is niet geheel gerust over de mandatering die wij 
zouden moeten verlenen aan het College bij het agendapunt 6 plan van aanpak versterking. 

 

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: 

De wethouder had het over “kleine aanpassingen” in het dossier, er gebruik van makend indien nodig 
en met t.a.t. een terugkoppeling naar de raad.  
 
1. Wordt de raad voorafgaand of achteraf geïnformeerd als het college van het mandaat gebruik wil 
maken? 
2. Kunnen wij  de raadsbrief ook amenderen door restricties en voorwaarden te stellen tot welke 
hoogte  wij het mandateren toestaan (bijvoorbeeld over de communicatie- en informatiestroom). 
3. Ieder jaar wordt er een plan van aanpak opgesteld, betekend dit dat wij voor de komende jaren 
het college mandateren? 
4. Kan het college ons toezeggen een actuele lijst bij te houden wanneer en op welk onderdeel er 
gebruik wordt gemaakt van het mandaat? 
5. Kan het college ons toezeggen in die lijst aan te geven waarom er gebruik gemaakt moet worden 
van het mandaat en wat het resultaat daarvan is geweest? 
 
Tot zover. 

 

 

………….…                  
 
Namens de fractie GemeenteBelangen Midden-Groningen 
 
Hans Haze  

 

 
 

 
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

