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23 februari 2021 

 

 

Fysieke lessen Aletta Jacobs College  

 

Nu het kabinet heeft besloten dat middelbare scholen weer deels les kunnen geven staan 
scholen voor een enorme organisatorische opgave om zoveel mogelijk leerlingen fysiek les 
te geven met inachtneming van de coronaregels. Het PKN heeft de aan hun verbonden 
kerken al opgeroepen om hun kerkgebouwen open te stellen om lessen daarin mogelijk te 
maken. Wij willen graag meedenken met het Aletta Jacobs College in deze opgave. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  

 

– Ziet de gemeente mogelijkheden om gemeentelijke gebouwen open te stellen voor 
het Aletta Jacobs College om meer fysieke lessen mogelijk te maken?  

 

– Is de verantwoordelijke wethouder bereid om een rol te spelen in overleggen met de 
bioscoop in Hoogezand zodat het Aletta Jacobs College gebruik kan maken van de op 
dit moment leegstaande bioscoopzalen?  

 

 

Namens de fractie van Groenlinks 

Albert Bosscher 
 
 
 

 
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

