
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Datum raadsvergadering: 28  november 2019 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

  

  

  

 

   

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01 Burger inzake zienswijze bouw kindcentrum 
Woldwijck 

In handen van het college stellen, 
wordt ter zijner tijd betrokken bij 
de vaststelling van het 
bestemmngsplan 

02 Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep 
Leeuwarden inzake stand van zaken 
betreffende Elektro Magnetische Velden 

Ter kennisname 

03 Concept Agenda Metropoolregio Amsterdam Ter kennisname 

04 De Onafhankelijke Raadsman inzake 
Halfjaarrapportage 2019 Onafhankelijke 
Raadsman Gaswinning 

Ter kennisname 

05 Parent Elimination inzake Ouderverstoting Ter kennisname 

06 Motie vreemd aan de orde van de dag 
gemeente Westerkwartier inzake 
gemeentefonds 

Ter kennisname 

07 Motie vreemd aan orde van de dag 
gemeente Rheden inzake Trap op Trap af 

Ter kennisname 

08. Vereniging stadswerk Nederland inzake 
opdracht aan de Oogstfonds 

Ter kennisname 

09. Provincie Groningen inzake intrekking 
zienswijzen over het 
ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark 
Rengers – A.B. Nobellaan” 

In handen van het college stellen, 
wordt betrokken bij behandeling van 
het bestemmingsplan 
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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 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 

104. Raadsbrief informeren raad over brief naar GS 
inzake motie sluiting Sappemeer-Oost 

 

105. Raadsbrief beleidsnotitie bermen en sloten  

106. Raadsbrief voorontwerp MFA Meeden  

107. Raadsbrief doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar  


