
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Datum raadsvergadering: 19 december 2019 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

  

  

  

 

   

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01 Brief bewoners hoofdstraat Noordbroek – 
verkeersoverlast incl. beantwoording college 

Ter kennisname 

02 Brief fam. Ten Have- amendement beleid 
zonnepark langs N33 

Ter kennisname 

03 Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden 2019 incl. bijlagen 

Ter kennisname 

04 Brief bewoners Knijpslaan inzake planning 
omtrent besluitvorming McDonalds/Rengers 

Ter afdoening in handen van het 
college stellen 

05 Brief Internetconsultatie Wijziging Tijdelijke 
Wet Groningen (versterken) 

Ter kennisname 

06 Groninger Gasberaad inzake 
aanbiedingsbrief Internet consultatie 
wijziging van de tijdelijk wet Groningen 
(Wet versterking Groningen) 

Ter kennisname 

07 Brief Avebe inzake bestemmingsplan Klaas 
Nieboerweg 

Is betrokken bij agendering in de 
raadsvergadering van 28 november 
2019 

08. Brief Gemeente Pijnacker inzake Nootdorp 
aan gemeenteraden inzake motie 
Gemeentefonds, Trap op Trap af 

Ter kennisname 

09. Motie gemeente Leeuwarden inzake 
afschaffen verhuurdersheffing 

Ter kennisname 

10. Burger inzake klaagschrift werkwijze College 
van B&W 

Ter afdoening in handen van het 
college stellen 

11. Burger inzake verzoek om informatie 
wandelpad Hellum 

Ter afdoening in handen van het 
college stellen 

12. Brief inzake problemen windmolens Ter afdoening in handen van het 
college stellen 
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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) 
 
Agendering ingekomen stukken: 

Fracties krijgen tot de vrijdag voor de raadsvergadering tot 10:00 uur de mogelijkheid om 

gemotiveerd een verzoek tot agendering te doen aan de raadsvoorzitter via de griffier. Op 

maandagmiddag wordt bekend gemaakt welke ingekomen stukken voor bespreking worden 

geagendeerd in de raadsvergadering. De maximale tijd voor het bespreken van het 

agendapunt ingekomen stukken bedraagt 30 minuten. Tevens worden de indieners van de 

brief door de griffie geattendeerd op de bespreking in de raad. 

 
 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

108. Raadsbrief jaarverslag Kielzog   

109. Raadsbrief inzake maatregelen ter beheersing van 
de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 

 

110. Raadsbrief handreiking informatieplicht   

111. Raadsbrief informatie aanvraag Regio DEAL RWLP 
Oost-Groningen 

 

112. Raadsbrief uitspraak Raad van State 
overschrijdingsuitkering 2006-2010 

 

113. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan kindcentrum 
Siddeburen 

 

114. Raadsbrief Stand van zaken bestemmingsplannen 
Stadshart Noord 

 

115. Raadsbrief Stand van zaken kadernotitie cultuur  


