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 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief Zonneakkers gemeente Midden-
Groningen Avebe 

Ter kennisname 

02. Brief Bewoners van het Achterdiep NZ-ZZ en 
Siepweg Zonneparken 

Ter kennisname 
Vragen zijn reeds door college via 
een brief beantwoord. Zie bijgaand. 

03. Brief Libau inzake gemeentelijk jaarverslag 
2019 

Ter kennisname 

04. Brief burger inzake verzoek asfalteren trekweg 
Zuidbroek 

Ter afdoening in handen van het 
college stellen. 

05. Brief Permanent wonen de Leine 03-07-2020 Ter afdoening in handen van het 
college stellen. 

06. Motie jaarrekening - Stabieler gemeentefonds 
- sint michielsgestel 

Ter kennisname 

07. Motie afschaffing verhuurdersheffing - 
Kerkrade 

Ter kennisname 

08. Motie behoud lokale rekenkamercommissie - 
Edam-Volendam 

Ter kennisname 

09. Motie Onhoudbaar gemeenteraad Renkum Ter kennisname 

10. Procesbrief raden GRIP-4 Corona VRG Ter kennisname 

11. Brief motie Omgevingswet Noordoostpolder Ter kennisname 

12. Motie gemeente Loon op Zand inzake opvang 
kinderen Griekse vluchtelingenkampen 

Ter kennisname 

13. Brief Veiligheidsplan VRG Ter kennisname 

14. Bezwaarschrift burger inzake ontheffing 
bouwbesluit 2012 windpark Eekerpolder 

In handen stellen van het college en 
de Commissie Bezwaarschriften 

15. Brief burger inzake recreatiepark de Leine In handen stellen van het college 

16. Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal 
bankieren inzake oproep middelen vrijmaken 
voor financiële hulpverlening 

Ter kennisname 

17. Stichting Echt scheiden zonder schade inzake 
open brief gemeenten n.a.v. functioneren 
wijkteams 

Ter kennisname 

18. Brief provincie Groningen inzake 
begrotingscirculaire 2021-2024 

Ter kennisname 
 

19. Meldpunt Jeugdzorg inzake wethoudersbrief 
en toelichting 

In handen stellen van het college 

20.  Brief burger inzake the continuing story of De 
Leine episode 23, weer een nieuwe wending in 
het menselijke drama 

In handen stellen van het college 

21. Raadslid Veendam inzake ondersteunende 
informatie concept RES 

Ter kennisname 

22. Brief standplaatshouders camping ‘de Otter’ 
te Steendam inzake ontwikkelingen camping 
‘de Otter’ te Steendam  

In handen stellen van het college. 
De brief is inmiddels door het 
college beantwoord (brief 22A) hier 
is door de briefschrijvers op 
gereageerd (brief 22B) 

23. Gemeente Noordoostpolder inzake motie 
onderwijshuisvesting ALV VNG 

Ter kennisname 

24. Gemeente De Fryske Marren inzake motie 
bijstandsnorm 1 juli 2020 

Ter kennisname 

25. Brief VHG Branchevereniging voor 
ondernemers in het groen inzake oproep: 
bezuinig niet op het groen 

Ter kennisname 

26. Brief burger inzake aanvraag bouwbestemming 
aan de Trekweg te Zuidbroek 

In handen stellen van het college 

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/09c17dc7-fd5c-4844-8579-70246e936b3a/01._Brief_Zonneakkers_Gemeente_Midden_Groningen_26_06_2020.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/09c17dc7-fd5c-4844-8579-70246e936b3a/01._Brief_Zonneakkers_Gemeente_Midden_Groningen_26_06_2020.pdf
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27. Vierde informatiebrief raden inzake GRIP-
4 Corona 

Ter kennisname  

28.  Brief burger inzake beroep tegen besluit 
bam de raad betreffende 
detailhandelsvisie 

Inmiddels is de gevraagde 
documentatie aangeleverd bij de 
rechtbank en de raad wordt op de 
hoogte gesteld van de verdere 
afhandeling 

29. Brief Vereniging Eigen Huis inzake oproep 
leg participatie vast in beleid 

Ter kennisname 

 

 

 

 
NB: Als iemand als privé persoon (dus niet uit naam van een instantie) een brief aan de 
raad stuurt, zal de griffie de brief op de lijst van ingekomen stukken plaatsen, waarbij de 
naam van de inzender niet wordt vermeld. Voor de raadsleden is de brief inclusief de 
persoonlijke  gegevens beschikbaar via de besloten raadswebsite.  
(Dit op grond van de privacy wetgeving) 
 
Agendering ingekomen stukken: 

Fracties krijgen tot de vrijdag voor de raadsvergadering tot 10:00 uur de mogelijkheid om 

gemotiveerd een verzoek tot agendering te doen aan de raadsvoorzitter via de griffier. Op 

maandagmiddag wordt bekend gemaakt welke ingekomen stukken voor bespreking worden 

geagendeerd in de raadsvergadering. De maximale tijd voor het bespreken van het 

agendapunt ingekomen stukken bedraagt 30 minuten. Tevens worden de indieners van de 

brief door de griffie geattendeerd op de bespreking in de raad. 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

185. Raadsbrief start bouwuitvoering KC Woldwijck 2  

186. Raadsbrief Voorjaarsbrief  

187. Raadsbrief Kalkwijk34A  

188. Raadsbrief zienswijze op ontwerpbesluit 
winningsplan zout Nedmag 

 

189. Raadsbrief Acties Lobby financiële situatie  

190. Raadsbrief rapport armoedeval  

191. Raadsbrief Eindverslag project aanpak 300 
gezinnen 

 

192. Raadsbrief resultaten klantbeleving BWRI 2020  

193. Raadsbrief toegankelijke stemlocaties  

194. Raadsbrief proces uitvraag mening inwoners 
Mobiliteitsplan 

 

195. Raadsbrief bomenkap Hereweg Meeden  

196. Raadsbrief Regio Deal Oost-Groningen  

197. Raadsbrief Afsluiten Meerwegbrug  

198. raadsbrief armoedepact  

199. Raadsbrief Sluiskade Werfkade  

200. Raadsbrief programmacluster Groningen Oost 2020-
2025 

 

201. Raadsbrief  kwalitatieve werkwijze 
Scholenprogramma Midden-Groningen MG 

 

202. Raadsbrief beantwoording vragen ontwikkelingen 
De Otter 
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