
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

Datum raadsvergadering: 1 april 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief burger inzake aanvraag woonark 
ijsbaanlocatie  

In handen stellen van het college 

02. Brief burger inzake reactie op besluit op 
bezwaar tegen verkeersbesluit stremming 
Meerweg brug 

In handen stellen van het college 

03. Brief burger herbestemming Schatterswold, 
inclusief reactie van het college en 
vervolgreactie burger 

In handen stellen van het college 

04. Jaarverslag + Jaarrekening 2020 
Voedselbanken.nl Midden-Groningen  

Ter kennisname  

05. Brief VRG terugblik jaarwisseling 2020-2021 Ter kennisname  

06. Brief Burger bezwaar tegen terrasuitbreiding 
dorpshuis Westerbroek 

In handen stellen van het college 

07. Brief Burgers Schreeuw om hulp inzake 
ontwikkelingen Zonnepark Sappemeer-Noord 

In handen stellen van het college 
met het verzoek om nadere 
informatie en advies  

08. Brief burgers inzake bomen en struiken aan de 
Verlengde Molenlaan te Siddeburen 

In handen stellen van het college 
met het verzoek om nadere 
informatie en advies 

09. Motie gemeenteraad Groningen inzake ‘geen 
kerncentrale van Rutte in Groningen’ 

Ter kennisname 

10. Brief burger inzake OZB In handen stellen van het college 

11. Publicatiestukken Gouden Driehoek 2020 Ter kennisname 

12.  Brief NKC - meer camperplaatsen en stallingen 
in gemeenten 

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 

251. Raadsbrief beleidsregels en coronapandemie 2021  

252. Raadsbrief bruggen  

253. Raadsbrief ontwikkeling Eilandenrijk 3A Harkstede   

254. Raadsbrief reactie college op initiatiefvoorstel 
aanpassing bestemmingsplan betreffende het deel 
bungalowpark de Leine 

Wordt betrokken bij agendering 
raadsvergadering 1 april. 

255. Raadsbrief toezicht jaarverslag 2020  

256. Raadsbrief aanvullende informatie Ouderenbeleid  

257. Raadsbrief jaarverslag commissie bezwaar 2019  

258. Raadsbrief Effectanalyse Winkelpark Hoogezand  

259. Normenkader Midden-Groningen  

260. Start bouwuitvoering kindcentrum Siddeburen  

261.  Voortgang handhavingsbeleid recreatieverblijven  

262. Raadsbrief Uitspraak Raad van State over 
bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen 
Foxhol 

 

263.  Raadsbrief uitkomsten Pilot Samenwerking 
gemeente en beschermingsbewindvoerder 

 

264. Raadsbrief afhandeling initiatieven zonneparken  


