
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 16-06-2020 

 

 

Onderwerp: Vragen GBMG voortgang de Leine  

 

 

Toelichting:  

Bijgaand schriftelijke vragen voor het College n.a.v. de commissievergadering van 11 juni jongstleden 
en de toezeggingen van wethouder Boersma. 

 

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

                                                                   

➢ 1. Wilt u inhoudelijk reageren op de stellingen in de open brief van Jacky van Hogen? 
 
➢ 2. Waarom heeft u niet gewacht op de uitkomsten van de nieuwe wetgeving inzake permanent 

wonen wat nu in behandeling is bij BZK? 
 

➢ 3. Waarom hebben wij geen beslis voorstel gekregen zoals toegezegd in commissievergadering 
van Oktober 2019 (FV Ploeger heeft hier aanvullende vragen over gesteld #geluidsfragment). 

 
➢ 4. Zijn er Tussen 2005 en 2010, conform het PVA 2006 De Leine nog persoonsgebonden 

overgangsrechten of persoonsgebonden gedoogbeschikkingen afgegeven en zo ja hoeveel. 
 

➢ 5. Zijn er na 2010, buiten de termijnen genoemd in het PVA 2006 De Leine, nog 
persoonsgebonden overgangsrechten of persoonsgebonden gedoogbeschikkingen afgeven en 
zo ja hoeveel en op basis van welk gronden? 

 
➢ 6. Mocht het antwoord op vraag 5 bevestigend zijn, wat is dan de rechtsgeldigheid van de 

afgegeven beschikkingen? 
 

➢ 7. Mocht het antwoord op vraag 5 bevestigend zijn, welke rechten kunnen de 32 gezinnen die 
deze beschikking niet hebben hieruit ontlenen? 

 
➢ 8. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de afgegeven beschikkingen vanaf 2005 tot 

heden? 
 

 

………….…                  
 
Namens de fractie van 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

