
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 25 april 2019 
 

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. Welkoop Hoogezand inzake reactie op afwijzing 
bouwvergunning 

In raad van 28 maart 2019 is 
verzocht om in de agendacommissie 
te spreken over agendering.  
In handen stellen van het college 

02. Agrifirm inzake herbouw Welkoop Ter kennisname 

03. Gemeente Halderberg inzake motie problematiek 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

Ter kennisname. 
 

04. Inwoner inzake uitbreiding mobiel netwerk 5G in 
relatie met gezondheid 

Ter kennisname 

05.  Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen inzake 
gezamenlijk manifest 

In handen stellen van het college 

06. VNG inzake bekendmaking invulling vacatures VNG 
bestuur en commissies en openstelling nieuwe 
vacatures 

Ter kennisname 

07. Inwoner inzake spoorverbinding Kanaalzone Ter kennisname 

08. Veiligheidsregio Groningen inzake 
containerincident MSC Zoë 

Ter kennisname 

09. Inwoner inzake oproep voor actie tegen houtstook Ter kennisname 

10 Brandbrief van Ondernemingsraad Elker – Het 
Poortje over de situatie van de jeugdzorg 

Ter kennisname 

11. Kunstbond inzake beëindiging 
detacheringscontract Kielzog 

In handen stellen van het college 

12. Inwoner inzake aanvulling zienswijze HRA-model Ter kennisname 
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van 28 maart 2019 

Raadsbrief 37 Aanbieding review Staatstoezicht op de 
Mijnen 

 

Raadsbrief 38 Motie bermbeheer  

Raadsbrief 39 Uitkomst aanbesteding uitvoering fase 2 
kielzog 

 

Raadsbrief 40 Kind centrum Woldwijck 2  

Raadsbrief 41 stand van zaken Herinrichting 
Centrumgebied Slochteren 

 

Raadsbrief 42 Witgoed-fonds  

Raadsbrief 43 vergunningverlening Welkoop Van 
Spilbergenkade 

 

Raadsbrief 44 Advies Winningsplan en beroepsprocedure  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2019 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 
 
 
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) 
 


