
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO)  
 

 

Datum: 20-05-2020 

 

 

Onderwerp : vragen motie haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering Onderwijs 

 

 

Toelichting: Schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks naar aanleiding van een aangenomen motie 
dd. 17 oktober 2019 

 

 

 

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: 

 
 Kan het College aangeven hoe ver het staat met de voorbereiding/uitvoering van de motie:  

haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering Onderwijs 
 

 Is het College het met ons eens dat de uitvoering van deze motie baat kan hebben bij de 
uitvoering van het Scholenversterkingsprogramma, gericht op oplevering in 2021?  

 
 Zou het niet een goede zaak zijn als met de opening van de versterkte scholen ook het 

perspectief op een kind-centrale benadering van onderwijs en zorg van start geconcretiseerd 
is? 

 
 Het NPG MG moet nog een hele procedure doorlopen, maar kan het College zich met ons 

voorstellen dat een vernieuwde deprogrammering in het onderwijs en een concreet  
preventieprogramma in de zorg toekomst gerichte investering waard zijn? 

 
 Kan het College daartoe een plan voorbereiden? 

 
 

 

………….…             
      
Namens Fractie 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

