
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 13 september 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.  Diverse zienswijzen Facetbestemmingsplan 
karakteristieke objecten 
 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld. 
Worden t.z.t. betrokken bij de 
behandeling van het onderwerp. 

02. Een recreatieondernemer inzake locatie voor 
recreatiepark gevraagd 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld 

03. Gijs Heutink Advocaten inzake wijziging 
bestemmingsplanregel voor Winkelpark 
Hoogezand 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld met het verzoek een 
advies voor te leggen aan de raad 

04. Scholengroep OPRON inzake fusie obs De Mieden 
en cbs Sjaloomschool te Meeden 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld met het verzoek een 
advies voor te leggen aan de raad.  

05. Een inwoner inzake bestemmingsplan Slochteren, 
Integraal Kindcentrum 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld 

06. Een inwoner inzake tips voor een bewuster 
insectenbeheer 

Ter afdoening in handen van het 
college gesteld 

07. Jaarstukken 2018 dr. Aletta Jacobscollege Ter kennisname 

08. Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk Ter kennisname 

09. Manifest werkgroep democratisch 
energiealternatief 

Ter kennisname 

 
 

 STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Nr  Onderwerp Afdoening 

01 Raadsbrief 39; uitspraak Raad van State 30 mei Ter kennisname 



 

 

2 

2018 inzake bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie 
Hoogezand en omgeving’ 

02 Raadsbrief 40; aanvraag bijdrage Rijk gasloze 
wijk Gorecht-Noord 

Ter kennisname 

03. Raadsbrief 41; verslag Archiefzorg en -beheer 
2017 HSSM gemeenten 

Ter kennisname 

04. Raadsbrief 42; Klantbelevingsonderzoek en 
cliëntenaudit BWRI 

Ter kennisname 

05. Raadsbrief 43; informeren dienstverlening door 
WO-DEAL 

Ter kennisname 

06. Raadsbrief 44; autobranden Ter kennisname 

07. Raadsbrief 45; bestemmingsplan Sluiskade 
Werfkade en programma B&L 

Ter kennisname 

08. Raadsbrief 46; Verzendbrief advies winningsplan 
2018 

Ter kennisname 

09. Raadsbrief 47; Ontwerp 
Verzamelbestemmingsplan 2018-1 

Ter kennisname 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 september 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. 
 


