
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 10-06-2020 

 

 

Onderwerp : Vragen Minder versterking; de bal ligt bij de regio. 

 

 

Toelichting:  

D66 is niet gerust over de eventuele uitkomst van het informeel overleg van de gemeenten met de 
Minister. Wellicht is die ongerustheid niet terecht, maar D66 wenst niet voor een voldongen feit te 
worden geplaatst. D66 beseft terdege dat het een uiterst lastig dossier is. Des te meer reden de 
gemeenteraad hierin mee te nemen. Nu moeten wij vooral afgaan op de berichtgeving uit de pers. 

 



 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

 

➢ In het DvhN van 4 juni j.l. stond een verontrustend bericht.D66 wil weten wat er gaande is. 

Wil het kabinet inderdaad fors minder huizen versterken in Groningen? 

➢ Zijn hierover gesprekken gaande met gemeenten en de provincie? 

➢ Is het de bedoeling om een gebiedsfonds in te stellen om aldus een zwaar afgeslankte 
versterking acceptabel te krijgen? 

➢  

Wij hebben begrepen dat over 2 weken er een informeel overleg van de gemeenten met de Minister is 
met als doel om tot afspraken te komen. De raad zal over de uitkomst worden geïnformeerd.D66 wenst 
dan niet voor een voldongen feit te worden geplaatst. 

 

Vandaar enkele kader stellende opmerkingen. 

Voor D66 staat als een paal boven water dat alle 1000-wachtenden recht hebben op een gelijke 
behandeling. Het is onacceptabel dat er een tweedeling in dorpen, een soort post-code-loterij, ontstaat 
met enkele winnaars en 1000-verliezers.Inwoners die een brief hebben ontvangen dat hun woning niet 
of minder veilig is, hebben recht op een gelijke behandeling. Ongeacht welke norm wordt gehanteerd. 
Echt meer dan tot nu toe, moeten het proces van schadeherstel en versterking integraal worden 
aangepakt. Bij ernstige schade is het volstrekt logisch dat dan ook direct wordt onderzocht in hoeverre 
versterking noodzakelijk is. 

➢ Wellicht is het een idee om al die inwoners in de gelegenheid te stellen ‘het heft in eigen 
handen’ te kunnen nemen? 

➢  

Het instellen van een gebiedsfonds is voor D66 om meerdere redenen niet acceptabel: 

- Vele 1000-wachtenden worden daarmee ernstig te kort gedaan; 

- Met een gebiedsfonds wordt weer een nieuwe bureaucratie gecreëerd; 

- Laten we eerst gezamenlijk de uitdaging aangaan dat het NPG een succes wordt; 

- Als wij het goed begrepen hebben, was het al de bedoeling een gebiedsfonds in te stellen. En 

daarmee is sprake van een sigaar uit eigen doos. 

Dit gezegd hebbende, nog enkele afsluitende vragen: 

- Met welke concrete inzet gaat het college het informeel overleg met de Minister in? 

- Sluit die inzet aan bij de door ons geformuleerde kaders? 

- Wat vindt het college van de integrale aanpak schadeherstel en versterking? 

- Wat vindt het college van de suggestie dat inwoners in de gelegenheid moeten worden gesteld 

‘het heft in eigen handen’ te kunnen nemen? 

D66 wil graag voorafgaand aan het informeel overleg met de Minister antwoord op onze vragen. 

 



 

………….…                  
 
Namens de D66 fractie, 
 
Gerard Renkema  

 
 

 
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

