
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

Datum raadsvergadering: 4 maart 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Voortgangsnotitie Raden in verzet januari 2021 Ter kennisname  

02.  Brief verzoek ligplaats ijsbaanlocatie In handen stellen van het college  

03. Motie gemeenteraad ’t Hof van Twente inzake 
huishoudelijke ondersteuning 2021 

Ter kennisname 

04. Raden en Statenbrief Verstedelijkingsstrategie 
RGA 

Ter kennisname  

05. Brief Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke 
Dorpen Delfzijl inzake verkeersonveiligheid 
etc. door Windpark Geefsweer  

Ter kennisname  

06 Motie vergroting gemeentefonds Midden-
Holland 

Is reeds ter kennis gebracht van het 
college. Inmiddels de ALV vd VNG op 
12 februari 2021 plaatsgevonden.  

07. Manifest passend beleid voor collectieve en 
andere woonvormen 

Ter kennisname 

08. Brief Veiligheidsregio Groningen inzake 
acceptatie restrisico in de 
bluswatervoorziening 

Ter kennisname 

09. Groninger bodembeweging, Groninger 
gasberaad en Groninger huis inzake Sociaal 
Handvest Groningen 

Ter kennisname 

10. Brief burger inzake zorgen en verzoeken 
erfgoedplein Slochteren 

In handen stellen van het college 

11.  Brief boomfeestdag Groene schoolkaart van de 
basisscholen in de gemeente 

Ter kennisname 

12.  Aanbiedingsbrief Plan van Aanpak 
Agroprogramma 

In handen stellen van het college  

13. Brief burger telleurstelling subsidie 
leefbaarheidsfonds 

Ter kennisname  

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/54583fa9-ad98-4813-9556-ab5368186e85/01._Voortgangsnotie_Raden_in_verzet_januari_2021.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/13-Brief-burger-teleurstelling-subisdie-leefbaarheidsfonds.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/13-Brief-burger-teleurstelling-subisdie-leefbaarheidsfonds.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 

244. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Muntendam, 
Oosterweg 41b en Egypteneind 10 

 

245. Raadsbrief inzet stelpost Nog te maken kosten 
corona 13-01-2021 

 

246. Raadsbrief Tweede Kamerverkiezingen  

247. Raadsbrief informatie geactualiseerd 
Erfgoedprogramma 

 

248. Raadsbrief Toekomstagenda Groningen   

249. Raadsbrief concept verordening speelautomatenhal 
Midden-Groningen 2021 

 

250. Raadsbrief huisvesting statushouders  


