
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Datum raadsvergadering: 7 november 2019 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

  

  

  

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Persoonlijke brief over versterkingsproces in 
Overschild met reactie van het college en 
vervolgbrief 

Zoals gevraagd in de 
raadsvergadering van 17 oktober 
wordt agendering besproken in de 
vergadering van de agendacommissie 
van 29 oktober 2019. 

02. Brief bouw en infra organisaties inzake 
voortvarend oppakken vergunningverlening 
bouw- en infrastructuurprojecten 

Ter kennisname 

03. Jachthaven en bootopslag de Runde inzake 
uiting van zorg omtrent de vaarrecreatie en 
toerisme in Groningen 

Ter kennisname 

04. Stichting Sint en Pietengilde inzake Zwarte 
Piet in de gemeente Midden-Groningen 

Ter kennisname 

05. Gemeente Zwartewaterland  inzake afschrift 
brief aan tweede kamer betreffende 
problematiek medicinale cannabis 

Ter kennisname 

06 Gemeente Bergen op Zoom inzake afschrift 
brief aan tweede kamer betreffende motie 
uitbreiding gemeentelijke belastinggebied 

Ter kennisname 

07 Gemeente Westellingwerf inzake afschrift 
brief aan tweedekamer betreffende debat 
over het schadeprotocol, voor de zogenaamde 
kleine gasvelden 

Ter kennisname 

08. Ministerie van BZK inzake openbaarmaking 
nevenfuncties en neveninkomsten 

Ter kennisname 

09. Ministerie van BZK inzake verhouding 
ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en 
staat 

Ter kennisname 

10. Vereniging van Groninger Gemeenten inzake 
brandbrief tekorten sociaal domein Groninger 
Gemeenten 

Ter kennisname 
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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) 
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Onderwerp Afdoening 

96. Raadsbrief besluit harmonisatie tarieven 
binnensport accommodatie 

 

97. Raadsbrief over de overdracht van het 
scholenprogramma 

 

98. Raadsbrief bestemmingsplan Kindcentrum 
Siddeburen 

 

99. Raadsbrief ontwerp bestemmingsplan Schildwolde 
Meenteweg 69 

 

100. Raadsbrief verslag archiefzorg en beheer 2018 MG  

101. Raadsbrief naar aanleiding van ingekomen brief 
maaien rietoever 

 

102. Raadsbrief voornemen niet in beroep te gaan 
vaststellingsbesluit 2019-2020 

 

103. Raadsbrief Voortgang plan van aanpak versterken 
Midden-Groningen 

 


