Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO

Aan: Het college van B&W van Groningen
Betreft: over opnieuw uitstel van sloop/nieuwbouw in Ten Boer
Datum: 31 augustus 2021

Geacht college,
Naar aanleiding van signalen je contacten met bewoners van de Blinkerdlaan in Ten Boer heeft de SP-fractie
de volgende vragen aan het college van B&W:
1. Bent u op de hoogte van het plan dat Plegt-Vos heeft verstuurd naar 25 van de 60 woningen aan de

Blinkerdlaan in Ten Boer met het bericht dat de gemeente niet meer wisselwoningen wil bouwen en dat zij
daarom weer twee jaar moeten wachten? Zo ja, waarom is dit het geval en hoe gaat u deze vertraging
oplossen? Zo niet, waarom niet en hoe gaat u deze vertraging oplossen?
2. Is u bekend dat deze woningen al in 2017 zijn geïnspecteerd en vallen onder Batch 1588? Wat is uw
reactie op het feit dat deze bewoners na 4 jaar nu weer bijna twee jaar moeten wachten op een veilig
thuis? Hoe kan dit onder verantwoordelijkheid van de gemeente nu ook weer vertraging oploopt? Draagt
dit volgens u bij aan het herstel van vertrouwen? Heeft u net als de SP-fractie ook de zorgen, signalen en
waarschuwingen van bewoners gehoord over het tekort aan beschikbare wisselwoningen? Zo ja, waarom
heeft u hier toen niet mee gedaan? Zo niet, waarom niet?
3. Kan in een overzicht worden weergegeven hoeveel wisselwoningen er per direct nodig zijn om dit
probleem op te lossen? Hoeveel zijn er al gebouwd? Hoeveel worden er op korte termijn gebouwd?
Hoeveel tekorten zijn er? Is er voldoende budget?
4. Welke argumenten heeft het college van B&W dat Er niet meer wisselwoningen zijn, dat u deze niet wilt
of kunt bouwen? Wat gaat u er aan doen om te zorgen dat deze wisselwoningen wel worden gebouwd of
beschikbaar komen?
Jimmy Dijk
SP

