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Statenfractie WD - Schriftelijke vragen m.b.t. 
inrichting en opzet Dialoogtafel 

Geachte mevrouw Wulfse, 

Op 1 juli 2015 (ontvangen 3 juli 2015) heeft u namens de WD-Statenfractie 
schriftelijke vragen gesteld over de inrichting en opzet van de Dialoogtafel. 
Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1.) Hebt u kennis genomen van de evaluatie door de hoogleraren Stoker en Winter 
van de Dialoogtafel? 

Antwoord: Ja. 

2.) Deelt u de conclusie van de evaluatie dat de Dialoogtafel een andere vorm 
moet krijgen? 

Antwoord: Ja. 

3.) Bent u het met de WD eens dat de Dialoogtafel in de huidige vorm niet 
democratisch, te ondoorzichtig en te bureaucratisch is? 

Antwoord: In onze brief van 2 juli 2015 aan Provinciale Staten hebben wij 
overwegingen beschreven op verschillende aspecten van het evaluatierapport. 
Conform afspraak ligt het evaluatierapport nu voor bij de verschalende 
achterbannen van de Dialoogtafel. Tijdens de extra commissievergadering van 
26 augustus 2015 willen wij graag met u van gedachten wisselen over het rapport 
en onze verdere inzet in de Dialoogtafel. 

4.) Deelt u de mening van de WD dat er teveel instituties aan de Dialoogtafel 
deelnemen en te weinig inwoners? 
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5.) Bent u bereid te stimuleren om van de Dialoogtafel een open en transparant 
adviesorgaan te maken, van en door de inwoners van Groningen, zonder 
instituties? 

Zie het antwoord vraag 3. 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


