
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

Datum raadsvergadering: 27 februari 2020 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Afschrift brief Bewonersgroep 
Borgercompagnie aan Onafhankelijke 
Raadsman dhr Klaassen inzake continuering 
functie Onafhankelijke Raadsman 

Ter kennisname 

02.  Brief Raad van State inzake Midden-Groningen 
Bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, 
bedrijventerrein Foxhol 

In handen stellen van het college, 
(historie: zie ook raadsvoordracht in 
de raadsvergadering van 28 
november 2019) 

03. Brief Stichting Vogelasiel De Fugelhelling 
inzake afschrift aanvraag subsidie 
opvangcentrum inheemse vogels en zoogdieren 
2020 

Ter kennisname 

04. Brief Ombudscommissie inzake Jaarverslag 
2019 Ombudscommissie 

Ter kennisname 

05. Brief burger inzake evaluatie verzelfstandiging 
Kielzog 

Ter kennisname 

06. Brief Werkgroep N33 DAR Noordbroek inzake 
onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat 
Noordbroek 

In handen stellen van het college 

07. Brief uitkomsten Bestuurlijk Overleg 
Groningen 23 januari 2020 

Ter kennisname 

08. Diverse zienswijzen inzake ontwerp 
bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart de 
Componist 

Wordt betrokken bij agendering van 
het bestemmingsplan in mei 2020. 

09. Diverse zienswijzen inzake beleidsnota 
archeologiebeleid 

Wordt betrokken bij agendering van 
het onderwerp in de raad van april 
2020 

10. Brief Vereniging stadswerk Nederland-  
briefondersteuning praktijknetwerk (Invasieve 
Exoten)  

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 

127.  Raadsbrief Afwegingskader bescherming 
karakteristieke objecten 

 

128. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Zuidbroek - 
entree Gouden driehoek 

 

129. Raadsbrief Managementletter Interim controle 
2019 

 

130. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Hoogezand 
Sluiskade – Werfkade 

 

131. Raadsbrief Strategisch beleidsplan OPRON 2019-
2023 

 

132. Raadsbrief Oplevering kindcentrum Vosholen  

133. Raadsbrief Waarderingsbeleid  

134. Raadsbrief Communicatieadviseur raad  

135. Raadsbrief update financiële situatie in relatie tot 
de voorjaarsnota 2020 

 

136. Raadsbrief Scholenprogramma Midden-Groningen  


