
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 1 november 2018 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 

Gelezen het voorstel van de agendacommissie ten aanzien van de afdoening van de 
ingekomen stukken. 
 
 
Besluit: 
In te stemmen met de onderstaande wijze van afdoening: 
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01.  Brief aan raads- en statenleden inzake 
gaswinningsdossier en de afspraken die de regio 
met minister Wiebes heeft gemaakt. 
 

Ter kennisname 

02. Verzoek ontslag dhr. J.B. de Graaf als lid van de 
Rekenkamercommissie. 
 

In handen stellen van het 
fractievoorzittersoverleg. Werving is 
inmiddels opgestart.  

03. Inwoner inzake overlast buren Ter afdoening in handen stellen van 
het college  
 

04. Brief VNG en brief VGG m.b.t. wet ATAD (Anti-
Tax Avoidance Directive) aan Tweede Kamer, 
commissie voor BZK, woordvoerders Wonen 
 

Ter afdoening in handen stellen van 
het college 

05 Inwoner gemeente Boxtel inzake vlaggen 
Bevrijdingsdag 

Ter afdoening in handen stellen van 
het college 
 

06 Een inwoner inzake geluidsoverlast omgeving 
Judith Leysterstraat Hoogezand 

Ter afdoening in handen stellen van 
het college  

07 Een inwoner inzake zorg omtrent woonproject 
Zuidbroek 

Ter afdoening in handen stellen van 
het college 
 

08 Gemeente Appingedam inzake motie 
Schadeafhandeling door TMCG 
 

Ter kennisname 

09 Een inwoner inzake oproep gemeenteraad en 
B&W; maak van de Omgevingswet een kans voor 

Ter afdoening In handen stellen van 
het college en de werkgroep 
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Beweeg- en Speelruimte 
 

Omgevingswet 

10. Voorontwerp inpassingsplan aanvullende 
stikstofproductiecapaciteit Zuidbroek 
 

Er is reeds een zienswijze ingediend 

11. VNG Ledenbrief ‘VNG-reactie op de 
Rijksbegroting 2019’ 

Ter kennisname 

12. VNG Conceptarbeidsvoorwaardennota Cao 
Gemeenten 2019 

Ter kennisname 

13. St. Leven met de Aarde inzake Tafel van 12 en 
Buen vivir. Filosofie in de gemeente 

Ter kennisname 

 

 STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Nr  Onderwerp Afdoening 

01 Raadsbrief 52: N.a.v. avond dienstverlening Ter kennisname 

02 Raadsbrief 53 tekorten jeugdhulp 2018 Ter kennisname 

03. Raadsbrief 54: najaarsnota Ter kennisname 

04. Raadsbrief 55: communicatietraject 
karakteristieke objecten 

Ter kennisname 

05. Raadsbrief 56: Nationaal Programma Ter kennisname 

06. Raadsbrief 57: Rapport (bevings)bestendige zorg 
in de aardbevingsregio 

Ter kennisname 

07. Raadsbrief 58; aanpak versnelling transformatie Ter kennisname 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 
 
 
 
 
NB: Op grond van de privacy wetgeving worden achterliggende brieven bij deze lijst niet 
automatisch geplaatst op het openbare deel van de website. Indien iemand als privé 
persoon (dus niet uit naam van een instantie) een brief aan de raad zendt  zal de griffie 
telefonisch contact opnemen  met de vraag of de brief schrijver zijn naam en 
adresgegevens openbaar gemaakt wil hebben. Wil een schrijver dat niet dan zal op de 
website een geanonimiseerde versie van de brief  worden geplaatst. Voor de raadsleden is 
de brief inclusief de gegeven vertrouwelijk beschikbaar via de besloten raadswebsite. De 
briefschrijver krijgt schriftelijk of per mail een bevestiging met de gemaakte afspraak. 
 


