
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Datum raadsvergadering: 22 december 2022 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01. Motie gemeenteraad Staphorst inzake PAS-
knelgevallen (Programma Aanpak Stikstof) 

Ter kennisname 

02. Brief VPPG (Vereniging voor Plaatselijke 
Politieke Groeperingen) inzake aandacht voor 
wijziging van het Rechtspositiebesluit raad-en 
commissieleden 

Ter kennisname  

03. Brief landelijke werkgroep behoud van 
Apotheekhoudende Huisartsen inzake  Behoud 
Apotheekhoudende Huisarts om landelijk 
gebied leefbaar te houden 
 

Ter kennisname  

04. Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden 2022 

Ter kennisname  

05. Brief Burger inzake afsteken illegaal vuurwerk In handen stellen van het college  

06. Brief artikel zon grootste aandeel in extra 
opwarming. 

Ter kennisname  

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

47.  Raadsbrief Convenant Agro programma  

48. Raadsbrief heroriëntatie bouwtaken ODG 
(Omgevingsdienst Groningen) 

 

49. Raadsbrief oordeel uitvoering WOZ (Waardering 
Onroerende Zaken) 

 

50. Raadsbrief aansluiting Meld Misdaad Anoniem  

51. Raadsbrief intrekken beroep op 
vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 

 

52. Raadsbrief Opstellen Bedrijventerreinenvisie 
Midden-Groningen 

 

53. Raadsbrief Verklaringen van overbrenging met 
beperkingen op de openbaarheid van gemeentelijke 
archieven 
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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 maandag voor de raadsvergadering tot 12:00 uur de mogelijkheid 

om gemotiveerd een verzoek tot korte bespreking te doen aan de raadsvoorzitter via de 

griffier. Via de dagmail wordt bekend gemaakt welke ingekomen stukken voor een korte 

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. 

 
 

54. Raadsbrief Ontwikkelingen rondom Wonen en 
Zorg 

 


