
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Datum raadsvergadering: 30 september 2021 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief burger Meerwegbrug Ter kennisname  

02. Brief Democratisch Energie Initiatief   Ter kennisname  

03. Brief Stichting Onafhankelijk 
Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade- Stut-en-
Steun 

In handen stellen van het college  

04. Brief geef lopen voorrang In handen stellen van het college 

05. Motie gemeente Vaals - Confetti Ter kennisname  

06. Brief aanbieding ROB-advies Droomland of 
niemandsland 

In handen stellen van het college  

07. Motie Schiermonnikoog- Borstonderzoek van 
levensbelang 

Ter kennisname  

08. Motie Steenbergen - Borstonderzoek elke 2 
jaar 

Ter kennisname  

09. Brief burger Gorecht-West In handen stellen van het college 
met het verzoek om de raad op de 
hoogte te stellen van verdere 
afhandeling 

10.  Artikel klimaatpaus Timmermans: “Fit for 55 
is te behappen” 

Ter kennisname 

11.  Zienswijze vaststellingsbesluit Groningerveld 
2021-2022 

Resultaat agendapunt 8 van de 
raadsvergadering van 8 juli 2021 

12.  Nieuwsbrief Zonnepark Noordbroek Ter kennisname 

13. Uitspraak Raad van State inzake windturbines Ter kennisname 

14. Aanbieding rapport Niet-gebruik van de 
algemene bijstand 

In handen stellen van het college 

15. Brief Burger Meerwijck Ter kennisname 

16. Motie Kerkrade - Borstonderzoek elke 2 jaar Ter kennisname 

17 Motie West Betuwe - Borstonderzoek Ter kennisname  

18.  Brief burger inzake mijnbouwschade 
problematiek in Slochteren 

In handen stellen van het college 
met het verzoek om een advies voor 
te leggen aan de raad 

19 Brief burger inzake ten einde raad In handen stellen van het college 
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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 

296. Raadsbrief financiën scholenprogramma  

297. Raadsbrief stand van zaken versterking   

298. Raadsbrief last onder dwangsom Windpark N33  

299.  Raadsbrief jaarverslag 2020 Nationaal Programma 
Groningen 

 

300. Raadsbrief aangepaste planning omgevingsvisie  

301. Raadsbrief toeslagenaffaire  

302. Raadsbrief wijzigingen kaders batch 1588  

303. Raadsbrief Publiek vervoer diverse collegebesluiten  

304. Raadsbrief ontwerp bestemmingsplan Eiland 
Buitenlust Sappemeer 

 

305. Raadsbrief verzoek tot handhaving inzake 
geluidshinder Windpark N33 

 

306. Raadsbrief Walstraschool voortgang  

307. Raadsbrief Urgente opgave opvang vluchtelingen 
en huisvesting “statushouders” 

 

308. Raadsbrief verstedelijkingsstrategie en andere 
ontwikkelingen perspectief en samenhang 

 

309. Raadsbrief motie menstruatieproducten 
toegankelijk maken 

 

310. Raadsbrief jaarverslag Archiefzorg en -beheer 2020 
Midden-Groningen 

 

311. Raadsbrief uitstel rechtmatigheidsverantwoording  

312. Raadsbrief incassovisie  

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/38393a10-78f9-8937-ca2e-0ba07bd2e30d/296._Raadsbrief_financiën_scholenprogramma.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/124cf377-ca8a-0719-073f-f41e0c054a94/299._Raadsbrief_jaarverslag_2020_Nationaal_Programma_Groningen.pdf
https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/124cf377-ca8a-0719-073f-f41e0c054a94/299._Raadsbrief_jaarverslag_2020_Nationaal_Programma_Groningen.pdf

