
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 5 april 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 Videoboodschap huis van de sport met 
begeleidend schrijven 

Videoboodschap wordt bij aanvang 
van het agendapunt vertoond.  
Ter kennisname 

02. Raad van State inzake uitnodiging zitting Midden-
Groningen BP leiding Gasunie Hoogezand en 
omgeving (crisis en herstelwet)  

Ter kennisname 

03. Camping Meerwijck inzake verschonen en 
vernieuwen van zandstrand Meerwijck-zijde 
Zuidlaardermeer 

College bevoegd; doorzenden 

04 Stichting Leven met de aarde inzake tafel van 
twaalf akkoorden Parijs 

Ter kennisname 

05 Inwoners Midden-Groningen inzake ontwerp 
bestemmingsplan woningbouw Westerbroek 
tennisbaan 

College bevoegd; doorzenden. 
Wordt bij behandeling van het 
bestemmingsplan aan de raad 
voorgelegd. 

06 Buro Jansen en Janssen inzake referendum en 
invoering WIV 

Ter kennisname 

07. De Woudbloem Marine Service inzake liggeld 
pannekoekenboot, huurovereenkomst haven 

College bevoegd; doorzenden 

08. Powerfield inzake uitkomst informatieavond 
Zonnepark incl. bijlage  

Ter kennisname 
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 STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Nr  Onderwerp afdoening 

01 Raadsbrief; Reactie van het college op schorsing 
brief keurmerk Blik op Werk 

Ter kennisname 

02 Raadsbrief; Stand van zaken 
aardbevingsprogramma 

Ter kennisname 

03 Zienswijze college Midden-Groningen aan 
Provincie Groningen inzake N33 

Ter kennisname 

04 Raadsbrief; aanwijzen gemeentelijke 
monumenten 

Ter kennisname 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 april  2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

Rein Munniksma 

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. 
 


