
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 31 januari 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. A. van der Meer inzake verzoek om aandacht 
voor uitrollen 5G-netwerken door 
telecombedrijven 

Ter kennisname 

02. Provincie Groningen inzake begroting 2019; 
repressief toezicht 

Ter afdoening in handen stellen van 
het college en de auditcommissie 

03. Dhr. Brons inzake de plannen van gedeputeerde 
Nienke Homan met betrekking tot de veiligheid, 
leefbaarheid van de inwoners van onze provincie 

Ter afstemming in het 
fractievoorzittersoverleg 

04. Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht 
Stichting Opos 

Wordt betrokken bij agendering op 
28 februari 2019 

05. Ingekomen brieven inzake aanpassingen MFC de 
Borgstee 

Ter afdoening in handen stellen van 
de werkgroep NPG 

 

 STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Nr  Onderwerp Afdoening 

01. Raadsbrief beroep instemmingsbesluit 
Groningenveld 2018-2019 

Ter kennisname 

02. Raadsbrief doorstart Bedrijvig & Leefbaar HS Ter kennisname 
 

03. Raadsbrief abonnementstarief Wmo Ter kennisname 
 

04. Raadsbrief over de schikking met de FNV 14 
december 2018 

Ter kennisname 

 Raadsbrief septembercirculaire gemeentefonds 
2018 

Ter kennisname 
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06. Raadsbrief overzicht strooiroutes 2018-2019 Ter kennisname 

07. Raadsbrief Programma en Overzicht huisvesting 
onderwijs 2019 

Ter kennisname 

08. Raadsbrief quick win Wmo-vervoer Ter kennisname 

09. Raadsbrief n.a.v. artikel 't Bokkeblad Bomenkap Ter kennisname 

10. Raadsbrief vaststelling subsidies 2016 en 2017 
Kwartier Zorg en Welzijn 

Ter kennisname 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2019 

 

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 de 
brief anoniem omschrijven op de lijst ingekomen stukken en besloten publiceren. Voor de 
raadsleden is de brief inclusief de gegeven vertrouwelijk beschikbaar via de besloten 
raadswebsite. De briefschrijver krijgt schriftelijk of per mail een bevestiging van de 
ontvangst van de brief. 
 


