
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 3 juni 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief NHK Stichting Nederlandse Haarde- en 
Kachelbranche 

Ter kennisname 

02. Brief Bureau Objectief Landelijk onderzoek 
naar de naleving van de leeftijdsgrens bij 
alcohol- en tabaksverkoop 2020 

Ter kennisname 

03. Brief stichting speelruimte Gemeentelijk 
beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport 

Ter kennisname 

04. Brief burger inzake Visie mobiliteit gemeente 
Groningen kernstuk regio Groningen - Assen 

Ter kennisname 

05.  Brief Deelname pilot democratietool 
stemmee.nu 

Ter kennisname  

06. Brief Burger Onderhoud plantsoenen in 
Muntendam 

In handen stellen van het college  

07. Brandbrief contante gelden Bond van Cannabis 
Detaillisten 

In handen stellen van de 
burgemeester  

08. Brief Oogvereniging verantwoording beleid 
2020 en subsidie aanvraag 2022 

Ter kennisname  

09. Brief burgers bouwplannen De Weerterij 
Siddeburen 2021 – burgerinitiatief 
verkeersveiligheid 

In handen stellen van het college 

10. Brief lokale weekbladen NDC mediagroep Ter kennisname  

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/05-Brief-Deelname-pilot-democratietool-stemmee-nu.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/05-Brief-Deelname-pilot-democratietool-stemmee-nu.pdf
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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 

266. Raadsbrief Methodeboek lokaal eigendom en 
participatie 

 

267. Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie 
middelen 

 

268. Raadsbrief 0-meting NPG  

269. Raadsbrief Toukomst  

270. Raadsbrief reactie wetsvoorstel Wat na Nul  

271. Raadsbrief reactie onderzoeksrapport diepe 
ondergrond 

 

272. Raadsbrief centrale huisvesting huis van Cultuur en 
Bestuur 

 

273. Raadsbrief Integrale advisering Publiek Vervoer  

274. Raadsbrief motie buslijn 174 Zuidbroek-Groningen  

275. Raadsbrief obstakelverlichting N33  

276. Raadsbrief stand van zaken Sociaal Domein   

277. Raadsbrief Voortgang project kadeversterking 
Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem 

 

278. Raadsbrief Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid 
2021 

 

279. Raadsbrief Bestemmingsbuiten Buitengebied  

280. Raadsbrief Stand van zaken corona mei 2021  

281. Raadsbrief BP partiële herziening Woongebieden  

282. Raadsbrief motie handhaving windpark N33  


