
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 27-08-2020 

 

 

Onderwerp : Vragen NCG praktijkaanpak  

 

 

Toelichting:  
De rapportage van de NCG bevestigt dat ook in Midden-Groningen de versterkingsoperatie bepaald 
nog niet op stoom is. Wel hebben wij begrepen dat onder de noemer ‘de Praktijkaanpak’ sprake is 
van een versnellingspakket. Het zou gaan om ongeveer 250 adressen waarvoor nog geen 
versterkingsadvies beschikbaar is. D66 juicht elke poging om tot versnelling van de versterking toe. 
Graag horen wij hoe het precies zit met ‘de Praktijkaanpak’. 
 

 

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

➢ Wat is hiervan de bedoeling? 
➢ Hoe is de selectie van de ongeveer 250 adressen tot stand gekomen? 
➢ Bevinden die adressen zich in een specifiek gedeelte van de gemeente? 
➢ Bestond/bestaat de mogelijkheid dat inwoners zich kunnen aanmelden voor dit project, om 

aldus het heft toch enigszins meer in eigen hand te hebben? 
➢ Dreigt door de selectie andermaal een tweedeling te ontstaan? 
➢ Wellicht is dat ons ontgaan, maar ligt het niet de reden hierover actief te communiceren? 

 

    
Namens de D66 fractie van Midden-Groningen 

 

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

