
 

 

 

   

 

   

   

 

 

Datum raadsvergadering: 30 januari 2020 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01 Brief NDC Mediagroep inzake mogelijke 
invoering JA/JA sticker 

Ter kennisname 

02 Brief internationale vrouwendag Ter kennisname 

03. Brief Algemeen Bestuur ODG inzake update 
stand van zaken Omgevingsdienst Groningen  

Ter kennisname, in de commissie 
van 13 feb en de raad van 27 feb 
wordt u verzocht in te stemmen met 
de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling en om 
de uitvoering aan het college over te 
laten. 

04. Zienswijze inzake ontwerp bestemmingsplan 
Hoogezand, Foxham 45-47 

Wordt betrokken bij agendering in 
maart of april 

05. Brief burger inzake verzoek om informatie 
betreft de jeugdzorg 

Ter kennisname 

06. Brief Veiligheidsregio Groningen inzake  
Veiligheidsplan 2020-2024 aan college B&W 
gemeente Midden-Groningen 

Betrekken bij informatiebijeenkomst 
11 maart voor raden van Delfzijl, 
Appingedam, Loppersum en Midden-
Groningen.  
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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 

116. Raadsbrief Cedris kwaliteitsprogramma 2019 BWRI  

117. Raadsbrief bodemkwaliteitskaart PFAS 
buitengebied 

 

118. Raadsbrief voorontwerpbestemmingsplan 
Overschild 

 

119. Raadsbrief voortgang vaststelling Aanpak Zorgelijk 
Onderhoud 

 

120. Raadsbrief aanwijzing alcoholgebieden  

121. Raadsbrief Beleidsnotitie waardevolle en 
monumentale houtopstanden 

 

122. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan MFA Meeden  

123. Raadsbrief jaarverslag 2018 commissie van advies 
voor bezwaarschriften  

 

124. Raadsbrief Knijpsbrug en omgeving   

125. Raadsbrief Beschikking Regeling Reductie 
Energiegebruik particuliere woningeigenaren  

 

126.  Raadsbrief Afwegingskader bescherming 
karakteristieke objecten 

 


