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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: vrijdag 25 november 2022 13:05
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Burgeragendering"
Bijlagen: burgeragendering met begeleidende brief.pdf; ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 november 2022 12:46 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Burgeragendering" 
 
Referentie: GRO166936606524  

Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Naam en voorletters Boelens H 
Adres Kerklaan 30 D 
Postcode 9751 NN 
Woonplaats Haren 
Telefoonnummer 0611867699 
E-mailadres hesterboelens@gmail.com 

Naam en voorletters Boshart K 
Adres Kerklaan 30 D 
Postcode 9751 NN 
Woonplaats Haren 
Telefoonnummer 0644791957 
E-mailadres koen.boshart@gmail.com 

Aantal handtekeningen (min. 
50) 53 

Onderwerp (max. 10 
woorden) contractwissel residenten Biotoop Haren 

Reden / aanleiding (max. 300 
woorden) 

In de aanloop naar de aankoop van de Biotoop in Haren, Kerklaan 30, door de 
Gemeente Groningen, worden alle huidige contracten met de residenten van de 
Biotoop opgezegd. Er zijn nieuwe contracten toegezegd. Deze gang van zaken 
veroorzaakt onrust en zorgen. Beheerder CareX Haren BV geeft aan dat dit op verzoek 
van de gemeente plaatsvindt. Wij willen daarover enkele vragen stellen aan de 
gemeenteraad. 

Stellingen / vragen (graag 
kort en puntsgewijs, max. vijf 
punten) 

- is aan Carex Haren gevraagd de contracten met residenten te verbreken en nieuwe 
contracten aan te gaan? waarom? 
- is de gemeenteraad akkoord met nieuwe contracten die expliciet de opgebouwde 
huurrechten uit de bestaande contracten overnemen? 
- is het gangbare proces gewenst bij contractwissel? Dus: a. Aanbieden nieuwe 
contract met uitleg waarom dit nodig is; b. Bij akkoord: ondertekening nieuw contract, 
waarmee oude komt te vervallen, met behoud van opgebouwde rechten oude 
contract. 

Deadline 
Graag agenderen vóór het definitieve aankoopbesluit van de Biotoop door de 
Gemeente Groningen, eind december gepland, de exacte datum is ons niet bekend. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Wij zijn ons bewust van het late indienen van deze agendering, we zijn pas sinds kort 
op de hoogte gesteld over de contractuele veranderingen, die van toepassing zijn op 
ruim 250 mensen, en hebben zo snel mogelijk actie ondernomen.  

Wanneer is de bespreking 
naar uw mening succesvol 
verlopen (max. 50 
woorden)? 

Wanneer wij antwoord ontvangen op onze vragen en deze zaken in openbaarheid 
worden besproken. Graag lichten wij de vragen toe in een compacte situatieschets 
voorafgaand aan het stellen van de vragen. 

Upload hier uw document 
met handtekeningen (max. 
10 MB) 

burgeragendering met begeleidende brief.pdf 

 


