
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 10-07-2020 

 

 

Onderwerp : compensatie-waardedaling postcode 9651 

 

 

Toelichting: 

Onderstaand vragen van Jan Velthuis van  de raadsfractie GemeenteBelangen Midden 
Groningen inzake compensatie-waardedaling postcode 9651 conform art....Reglement van 
Orde.  

 

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

1.     Is het College op de hoogte van het feit dat de postcode 9651 (Meeden) buiten de 

compensatie waardedaling onroerend-goed valt? Zo ja, wat heeft uw College ondernomen om 

hierover helderheid te krijgen?  Heeft het College argumenten aan te voeren waarom de 

compensatie waardedaling ook zou moeten gelden voor postcode 9651 (Meeden) ? Zo ja,welke 

argumenten komen volgens het College in aanmerking? 

2.     Vindt u dat hier sprake is van redelijkheid en billijkheid? 

3.     Essentieel zijn de criteria dat: ten minste twintig procent van de woningen erkende 

mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 en er moet sprake zijn van 

waardedaling. 
  

-        Heeft het College cijfers over de uitkeringen ' waardedalingen ' op grond van de 

Waarderegeling NAM (voorloper huidige regeling) voor het postcodegebied 9651 inclusief 

de zogenaamde stuwmeerregeling? 

-        Zo niet, kunt U deze cijfers opvragen en ter kennis van de Raad brengen? Met name de 

aantallen en de hoogte van de uitkeringen zijn in dit dossier relevant. 
  

4 Wil het College de bevolking i.q. de Dorpsraadcoöperatie Meeden bijstaan in eventuele 
juridische procedures die zij wenst te ondernemen?  Zo ja,in welke mate, in welke vorm van 
personele ondersteuning en op financieel gebied ? 

 

 

………….…                  
 
Namens de fractie van GBMG 
 
Jan Velthuis 
 

 
 



 
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

