
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

Datum raadsvergadering: 27 oktober 2022 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01. Jaarverslag 2021 Libau Ter kennisname 

02.  Bureau Objectief inzake landelijk onderzoek 
naar de naleving van de leeftijdsgrens bij 
alcoholverkoop 2022 

Ter kennisname 

03. Brief verzoek tot handhaving 
Beeldkwaliteitsplan De Weerterij Siddeburen 

In handen stellen van het college  

04. Stichting drugsbeleid inzake Nationaal 
Burgerberaad drugsbeleid 

Ter kennisname 

05. Brief namens de medezeggenschapsraden 
scholen Muntendam inzake de problematiek 
van de huidige gebouwen van de scholen 

In handen stellen van het college 

06.  Brief burger naar aanleiding van incident in de 
raadsvergadering van 29 september 2022 

Ter kennisname 

07. Brief Ouderenraad Midden-Groningen Ter kennisname  

08.  Brief FVV energielasten  In handen stellen van het college  

09. Brandbrief verbranden van afval in 
houtkachels, allesbranders of vuurkorven 

Ter kennisname  

10. Brief aanbieding publicatie Goed voor Elkaar 
Dorpen 

Ter kennisname  

11. Brief ANLS Jacobskruiskruid In handen stellen van het college  

12. Brief burger naamgeving plein oud-
burgemeester Boekhoven 

In handen stellen van het college  

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

39. Raadsbrief Jaarverslag NPG 2021  

40. Raadsbrief Voorontwerpbestemmingsplan 
Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck 

 

41. Raadsbrief jaarverantwoording Discriminatie 
Meldpunt Groningen 2021 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Documenten/09-Brandbrief-verbranden-van-afval-in-houtkachels-allesbranders-of-vuurkorven.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/Documenten/09-Brandbrief-verbranden-van-afval-in-houtkachels-allesbranders-of-vuurkorven.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/Documenten/12-Brief-burger-naamgeving-plein-oud-burgemeester-Boekhoven.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/Documenten/12-Brief-burger-naamgeving-plein-oud-burgemeester-Boekhoven.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. 

 
 


