Besluit
Gemeenteraad

Datum raadsvergadering:

29 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
01.

Onderwerp
Afdoening
Brief van de bewoners van de Ranonkelstraat in In handen stellen van het college
Sappemeer inzake verzoek voor herbestrating /
herinrichting van de Ranonkelstraat en de daarin
gesitueerde parkeerplaats

02.

Brief inwoner inzake vragen om duidelijkheid te
verschaffen over mogelijk vertrek van OBS het
Ruimteschip en de gymzaal aan de
Astronautenlaan
Brief provincie groningen inzake bestuurlijke
organisatie: een stand van zaken (opgaven rollen
en taken, gemeentelijke herindeling en
omgevingswet) en vooruitblik
Brief inwoner inzake handhavingsverzoek inzake
perceel aan de Woldweg te Kropswolde
Brief inwoner inzake overlast buren
Stichting Letselschade en Gerechtigheid inzake
dwaling bij het WMO Regres Convenant tussen de
VNG en Verbond van Verzekeraars
Burgercomité Nederland inzake volksreferendum
2019

03.

04.
05.
06.
07.

In handen stellen van het college

Ter kennisname

In handen stellen van het college
In handen stellen van het college
Ter kennisname
Ter kennisname

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN
Nr
01.

Onderwerp
RB 059: Samenvoeging Dr. Aletta Jacobs College
en de CSG Rehoboth

Afdoening
Ter kennisname

02.
03.

RB 060; Boomgaard
RB 061; Plan van aanpak versterking NCG

Ter kennisname
Ter kennisname

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 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.
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