
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Datum raadsvergadering: 23 december 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01. Brief stichting Groninger voedseltuinen   Ter kennisname    

02. Brief Burgers afwatering gemeentegrond 
nieuwbouwwoningen parkstraat Sappemeer 

In handen stellen van het college   

03. Motie Moerdijk periodiek borstonderzoek Ter kennisname 

04. Brief Burger geen windmolenpark in 
Duurswold 

Ter kennisname  

05. Brief Burger Toegangsbeperkingsbesluit voor 
het Zuidlaardermeer 

Ter kennisname  

06. Brief jeugdzorg Nederland Arbeidsmarkt 
jeugdzorg  

Ter kennisname  

07. Brief aan minister van BZK inzake herijking 
gemeentefonds 

Ter kennisname 

08. Brief gemeente Delft inzake principes voor 
digitale soevereiniteit, aan alle gemeenten in 
Nederland 

Ter kennisname 

09. Brief stichting beter Nederland inzake  
verzoek aan gemeenteraad - stop met het 
financieren en faciliteren van zwarte piet 

Ter kennisname 

10. Brief burger m.b.t. coronamaatregelen  Ter kennisname  

11. Begeleidende mail Werkgroep Onderwijs van 
Stichting Hoogebegaafd 

Ter kennisname  

12. Jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 
2020-2021 

Ter kennisname  

13. Brief stichting EHS inzake 
gemeenteraadsverkiezingen en digitalisering 

Ter kennisname 

14. Brief stichting het vergeten kind - De wereld 
van aandacht 

Ter kennisname  

15.  Bewoners Kropswolde inzake petitie 
Kindcentrum Kropswolde 

Wordt betrokken bij agendering in 
januari 

16. Brief De moord op een klimaatregelaar Ter kennisname 

17. Mail bewoners Gorecht-West inzake woonpark 
Gorecht-West 

In handen stellen van het college 

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/06-Brief-jeugdzorg-Nederland-Arbeidsmarkt-jeugdzorg.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/06-Brief-jeugdzorg-Nederland-Arbeidsmarkt-jeugdzorg.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 

326. Raadsbrief aanpak verpauperde panden   

327.  Raadsbrief Overdracht planologische bevoegdheid 
hoogspanningsstation Meeden 

 

328. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan Muntendam, 
Tolweg Fase 2 

 

329. Raadsbrief ontwerp verzamelbestemmingsplan 
2021 

 

330. Raadsbrief eerste aanzet ruimtelijk-economisch 
perspectief  A7 N33 

 

331. Raadsbrief proces beleidsplan Recreatie en 
Toerisme 

 

332. Raadsbrief omgevingsvergunning 8 woningen gebr. 
Bollegraafstraat  10-24 De Weerterij Siddeburen 

 

333. Raadsbrief Prestatieafspraken 2022 tussen 
corporaties, huurderorganisaties en gemeente Midden-
Groningen 

 

334. Raadsbrief  De Lichtbron  

335.  Raadsbrief Locatie tijdelijke huisvesting 
aardbevingsgedupeerden in Slochteren 

 

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/4035f729-cf42-1fca-0274-30f398eed17d/333._Raadsbrief_Prestatieafspraken_2022_tussen_corporaties_huurderorganisaties_en_gemeente_Midden_Groningen.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/4035f729-cf42-1fca-0274-30f398eed17d/333._Raadsbrief_Prestatieafspraken_2022_tussen_corporaties_huurderorganisaties_en_gemeente_Midden_Groningen.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/4035f729-cf42-1fca-0274-30f398eed17d/333._Raadsbrief_Prestatieafspraken_2022_tussen_corporaties_huurderorganisaties_en_gemeente_Midden_Groningen.pdf

