
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 
Datum raadsvergadering: 23 april 2020 

 
Onderwerp: Ingekomen stukken  

 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Jaarverslag 2019 Stichting Burgerparticipatie 
Hoogezand De Badde 

Ter kennisname  

02.  Brief commitment continuering Economic 
Board Groningen 

In handen stellen van het college  

03. Brief Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
inzake energietransitie en landschap 

Ter kennisname 

04. Informatiebrief Veiligheidsregio Groningen 
mbt GRIP 4- Corona 

Ter kennisname 

05. Brief aan gemeenteraadsleden gemeentelijke 
versterkingsplannen  

In handen stellen van het college  

06. Aanbiedingsbrief publicatie stukken De 
Gouden Driehoek 2019 

Ter kennisname  

07. 07. Brief milieudefensie voor veranderaars 
biomassa-installaties en de 
warmtetransitievisie 

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) 
 
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 

146. Raadsbrief PVA Duurzame Bedrijfsvoering MG  

147. Raadsbrief taakstelling huisvesten 
vergunninghouders 2019 

 

148. Raadsbrief stand van zaken sociaal domein 
financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 

 

149. Raadsbrief concept-welstandsnota 2020  

150. Raadsbrief algemene voorwaarden gemeentelijke 
sportaccommodaties 

 

151. raadsbrief coronamaatregelen  

152. Raadsbrief proces vaststellingsbesluit gasjaar 20-21  

153. Raadsbrief doorontwikkeling sociale teams  

154. Raadsbrief inzake ontwikkelingen Welkoop 30 
maart 2020 

 

155. Raadsbrief normenkader 2019  

156.Raadsbrief lokale maatregelen inzake de 
coronacrisis 

 


