
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 
1Datum raadsvergadering: 28 mei 2020 

 
Onderwerp: Ingekomen stukken  

 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief aan gemeenten permanente bewoning 
recreatie  

Ter kennisname 

02.  Aanbiedingsbrief Metropool Regio Amsterdam  Ter kennisname 

03. Tweede informatiebrief raden Veiligheidsregio 
GRIP-4Corona 

Ter kennisname 

04. Brief burger - MER onderzoek windpark N33 In handen stellen van het college 
met het advies voor te leggen aan de 
raad 

05. Informatiebrief aan raden en Staten Toukomst 
30 april 

Ter kennisname 

06. Brief bewoners Nolensstraat aan de raad 2020  Ter kennisname 

07. Brief Corona spoedwet Ter kennisname 

08. Brief aan gemeenteraad van  Midden-
Groningen Noodkreet  

Ter kennisname 

09. Brief provincie inzake uitstel indienen 
jaarrekening 2019 

Ter Kennisname 

10.  Zienswijze RES Burgerinitiatief zuidelijke 
dorpen Delfzijl 

Ter kennisname/ Toegevoegd aan de 
stukken raadscommissie 14 mei 2020 
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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 

157. Raadsbrief aanpassing dienstverlening en 
compensatie omzetdaling publiek vervoer 

 

158. Raadsbrief uitstel Wet inburgering   

159. Raadsbrief Stand van zaken herziening exploitatie 
Verlengde Veenlaan te Slochteren 

 

160. Raadsbrief NPG jaarrekening   

161. Raadsbrief inzake aangepaste planning lokale 
programmaplan NPG  

 

162. Raadsbrief coronamaatregel invordering huur, 
pacht en gebruiksvergoeding 

 

163. Raadsbrief beleidsregels subsidies en coronacrisis  

164. Raadsbrief gewijzigde portefeuilleverdeling college 
april 2020 

 

165. Raadsbrief Scholenprogramma  

166. Raadsbrief uitvoeringskader VVE  

167. Raadsbrief aanvullende bestuursovereenkomst 
Nationaal Programma Groningen 

 

168. Start procedure Bestemmingsplan Gorecht-West 
fase 4 en 5 

 

169. Raadsbrief herbestemming Hoofdweg 16-18 
Schildwolde 

 

170. Raadsbrief BLVC Masterplan Overschild  

171. Raadsbrief uitstel aanlevering jaarstukken 2019 
Provincie 

 


