Datum raadsvergadering:

3 februari 2022

Onderwerp:

Ingekomen stukken

STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS
Nr.
01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Onderwerp
Brief Groninger Dorpen inzake steun voor
buurt en dorpshuizen in verband met Corona
Memo incl. bijlage van jeugdhulpaanbieders
inzake regiovisie jeugdhulp aan Groninger
gemeenteraden
Brief Alliantie Burgers Voorschoten
digitalisering
Brief VGG herverdeling gemeentefonds
bestuurlijke bijpraatmomenten
Brief verenigde bewoners van GeenDraagvlak
Westerlee A7-N33 regio
Brief GroningerDorpen steun buurt- en
dorpshuizen i.v.m. corona 2021
Vereniging Groninger Gemeenten inzake
Rapportage Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem
(BRE) Groningen
Brief provincie Groningen begroting 2022
repressief toezicht
Brief Rijkswaterstaat Omgevingswet en rol
RWS bij onteigeningen
Brief Burger Het gedoe CO2 en Stikstof
Aanbiedingsbrief kaderbrief VRG 2023-2026
Aanbiedingsbrief colleges van BW ontwikkeling
Visie brandweerzorg 2030

Afdoening
In handen stellen van het College
Betrekken bij de bespreking van
Regiovisie Jeugdhulp Regio
Groningen (agendering in januari)
Ter kennisname
Ter kennisname
In handen stellen van het College,
met het verzoek om informatie
n.a.v. gestelde vragen in de brief en
een advies over de beantwoording.
Ter kennisname
In handen stellen van het College
Ter kennisname
In handen stellen van het college
Ter kennisname
Ter kennisname
In handen van het college: Wordt
later in 2022 middels zienswijze
voor raad geagendeerd.
Ter kennisname

Brief NSWZ Water- en zwemveiligheid
Notitie samenwerking gemeenten in
Nederland en Stichting STOP
Motie Westerwolde gaswinning Groningen zegt Ter kennisname
nee
Motie gemeente Dongen Transitievisie warmte Ter kennisname
Stichting TIS-NL inzake korting leges
Ter kennisname
omgevingswet Midden-Groningen

18.

Brief Streektaalorganisaties in het
Nedersaksisch Taalgebied inzake
‘meertmoand streektaelmaond’
Ned. Vereniging Omwonenden Windenergie
inzake Wind- en zonnepark en geothermie
projecten – gebruik gedragscode

Ter kennisname

20.

Zienswijze Stichting Landschap Oldambt
inzake Ruimtelijk-economisch perspectief A7N33 Regio

21.

Brief van de Onafhankelijke Raadsman en
Nationale ombudsman inzake de
klachtenbehandeling gaswinning Groningen

ter afdoening in handen stellen van
het college en ter zijner tijd
betrekken bij de behandeling van
het onderwerp.
Ter kennisname

19.

Ter kennisname

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN
Onderwerp
336. Raadsbrief Ontsluitingsweg NEDMAG
337. Raadsbrief Opheffen Wet Voorkeursrecht
Gemeente kavel HGZ K6200
338. Raadsbrief Adviesrecht
339. Raadsbrief vervolg proces De Houtstek Slochteren
nav drank en horecavergunning
340. Voortgang onderzoek naar in- en uitbesteden van
gemeentelijke taken
341. Raadsbrief uitkomsten evaluatie startorganisatie
342. Raadsbrief Ruimtelijk perspectief A7-corridor met
gemeente Groningen

Afdoening

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.

2

