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 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Motie Eindhoven minimumloon  Ter kennisname 

02.  Antwoordbrief vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken inzake brief namens 
gemeenten in provincie Groningen met 
betrekking tot herijking gemeentefonds 

Ter kennisname 

03. Brief burger inzake Initiatiefvoorstel Park de 
Leine.   

Betrokken bij de bespreking van 
het agendapunt 8. In de raad van 
1 april en is in handen van het 
college gesteld. 

04. Brief burger inzake Noodkreet vanuit 
Overschild 

In handen stellen van het College 

05. Brief burger inzake opmerking over verdwijnen 
Jumbo aan de Hoofdstraat en verzoek om 
Plattegrond 

Ter kennisname 

06. Persbericht stichting platform tegenwind N33 Ter kennisname 
07. Brief burger inzake Initiatiefvoorstel Park de 

Leine  
Betrokken bij de bespreking van 
het agendapunt 8. In de raad van 
1 april en is in handen van het 
college gesteld. 

08. Brief burger inzake reactie op 
handhavingsbeleid recreatieverblijven 

Betrokken bij bespreking van 
agendapunt 8 in de 
raadsvergadering van 1 april  

09. Reactie allround watersport naar aanleiding 
van het initiatiefvoorstel Bungalowpark De 
Leine 

Betrokken bij bespreking van 
agendapunt 8 in de 
raadsvergadering van 1 april 

10. Brief jaarbericht 2020 van de Netwerken 
Palliatieve Zorg Groningen 

Ter kennisname  

11. Aanvullende informatie bij initiatief voorstel 
de Leine - Coöperatie Recreatie-Bungelowpark 
De Leine 

Betrokken bij de agendering van de 
raadsbrief nr. 261 “voortgang 
handhavingsbeleid 
recreatieverblijven ” tijdens de 
raadscommissievergadering van 20 
mei. 

12. Brief burger inzake menselijke maat versus 
regelgeving ambtelijke rompslomp 

In handen stellen van het college 

13. Noaberkracht inzake Ondersteuning motie 
borstonderzoek 

Ter kennisname 

14. Beroepsorganisatie Kunstenaars (BOK) inzake 
motie vreemd aan de orde van de dag; steun 
aan makers van kunst en cultuur 

Ter kennisname 

15. Brief Raad voor het openbaar bestuur (ROB) 
inzake tussenbericht herijking gemeentefonds 

Ter kennisname 

16.  Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021-2022 Griffie Ter kennisname 

17.  Rapport Menstruatie Armoede door studenten 
RUG 

Ter kennisname 

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/a2841c86-a17c-4259-8b83-866a15aed68d/06._Persbericht_stichting_platform_tegenwind_N33.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/11-Aanvullende-informatie-bij-initiatief-voorstel-de-Leine-Cooeperatie-Recreatie-Bungelowpark-De-Leine.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/11-Aanvullende-informatie-bij-initiatief-voorstel-de-Leine-Cooeperatie-Recreatie-Bungelowpark-De-Leine.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/11-Aanvullende-informatie-bij-initiatief-voorstel-de-Leine-Cooeperatie-Recreatie-Bungelowpark-De-Leine.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 

265. Raadsbrief afwijzing schadeclaim De Leine  

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. Integrale advisering publiek vervoer  

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/46f47e1f-58c9-4894-b427-2b8865f101da/272._Raadsbrief_centrale_huisvesting_huis_van_Cultuur_en_Bestuur.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/46f47e1f-58c9-4894-b427-2b8865f101da/272._Raadsbrief_centrale_huisvesting_huis_van_Cultuur_en_Bestuur.pdf

