
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Datum raadsvergadering: 24 juni 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief totaalplan spoor Ter kennisname 

02.  Brief Bestuur De Leine - handhaving In handen stellen van het college  

03.  Brief ROB Aanbieding advies "Rol nemen, 
ruimte geven" 

Ter kennisname  

04. Brief uitnodiging Orange the World campagne  Ter kennisname  

05. Brief Voorontwerp wijzigingsbesluit 
Rijksinpassingsplan Windplan N33 

In handen van het college te stellen, 
met het verzoek om een advies 

06. Motie gemeente Vaals confetti en serpentine Ter kennisname  

07. Motie gemeente Vaals huishoudelijke hulp 
WMO 

Ter kennisname  

08. Brief Burger Presentatie Deltaplan - Noord-
Nederland structureel sterker maken 

Ter kennisname 

09. Brief burger herbestemming oude boerderijen Ter kennisname 

10. Brief VN-verdrag Handicap vooraankondiging Ter kennisname  

11. Brief Introductie Commissie Mijnbouwschade Ter kennisname  

12. Jaarverslag 2020 Kwartier zorg en welzijn 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 

283. Raadsbrief Uitkomst deelonderzoeken benchmark 
formatie en kosten 2020 Midden-Groningen en vervolg 

 

284. Raadsbrief Zoutwinning bespreekstuk beroep op 
instemmingsbesluit Winningsplan 2018 Nedmag 

Raadsbrief is betrokken bij 
agendapunt 13 van de 
raadsvergadering van 3 juni 2021 

285. Raadsbrief Zon-op-dak initiatieven Raadsbrief is betrokken bij 
agendapunt 5 van de 
raadscommissievergadering van 27 
mei 2021 

286. Raadsbrief openingstijden Huis van Cultuur en 
Bestuur 

 

287. Raadsbrief Oplegging last onder dwangsom 
verlichting windpark N33 

 

288. Raadsbrief ontwikkelingen hoekpand Kerkstraat - 
Meint Veningastraat te Hoogezand 

 

289. Raadsbrief Jaarverantwoording handhaving 
kinderopvang 2020 

 


