
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

Datum raadsvergadering: 28 april 2022 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01 Brief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap inzake Coronasteun 2e helft 2021 
algemene uitkering cultuur 

Ter kennisname, is betrokken bij 
agendering decembercirculaire (3 
maart 2022 

02. Mail burger inzake opmerkingen vrachtwagen 
aan openbare weg en ontvreemden snoeihout 

In handen stellen van het college 

03. Brief burger inzake noodkreet uit Oekraïne Ter kennisname met een verzoek om 
advies van het college 

04. Open brief Stichting Geen Draagvlak aan het 
college van de gemeente Oldamt inzake 
zorgen over de impact van (grootschalige) 
industrie tussen Westerlee, Scheemda en 
Meeden 

Ter kennisname 

05.  Brief Kennisnetwerk Uitdaagrecht inzake 
nieuwe gemeente en uitdaagrecht 

Ter kennisname 

06. Brief Tour de Force zet de fiets op 1  Ter kennisname  

07. Brief burger Vlekkenplan Muntendam De brief is betrokken bij agendering 
in de raadsvergadering van 3 maart 
2022 

08. Brief Windmolens zijn gevaarlijk voor onze 
gezondheid 

Ter kennisname  

09. Brief Jeugdzorg de kosten en de ouders-
kinderen 

Voorstel om de brief te betrekken 
bij de coalitie onderhandelingen  

10.  Brief ETR uitvoering van de energietransitie Voorstel om de brief te betrekken 
bij de coalitie onderhandelingen 

11.  Brief Veiligheidsregio Groningen  situatie 
Oekraïne 

Ter kennisname 

12. Brief NVM inzake Ruimtelijke Ordening in uw 
gemeente 

Ter kennisname 

13.  Brief VNG Omgevingswet Ter kennisname  

14. Brief CNV verkiezingen  Ter kennisname  

15. Raadsinformatiebrief Veiligheidsregio 
Groningen inzake situatie Oekraïne 

Ter kennisname 

16. Publicatiestukken 2021 Gouden Driehoek Ter kennisname 

17. Bewoners Noordbroeksterstraat Sappemeer 
Noord inzake werkzaamheden aan woningen 

In handen stellen van het college 

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/08-Brief-Windmolens-zijn-gevaarlijk-voor-onze-gezondheid.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Ingekomen-stukken/08-Brief-Windmolens-zijn-gevaarlijk-voor-onze-gezondheid.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: 

in opdracht van Lefier 

18.  Brief over Zonnepark Noordbroek Ter kennisname 

19. Brief Met toiletten erbij worden uw inwoners 
en bezoekers blij 

Ter kennisname  

20.  Brief Stichting Platform Keelbos Handhavend 
optreden 

Ter kennisname 

21. Brief stand van zaken beleidsintensivering 
spoortrillingen 
 

Ter kennisname  

22. Brief provincie Groningen begrotingscirculaire 
2023-2026 

Ter kennisname  

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

01. Raadsbrief Bestuurlijke evaluatie jaarwisseling  

02. Raadsbrief N.a.v. technische vragen VVD over 
aanleg snel internet 

 

03. Raadsbrief Stand van zaken Sociaal Domein februari 
2022 

 

04. Raadsbrief Voortgang verbeteragenda Quick Scan 
Lokale Democratie 

 

05. Raadsbrief Regionale Adaptatie Strategie Groningen 
– Noord Drenthe 

 

06. Raadsbrief Onderzoek naar Joods Vastgoed tijdens 
en na de 2e Wereldoorlog en de rol daarin van de 
rechtsvoorgangers van de gemeente MG 

 

07. Raadsbrief over inzet gasopslag Grijpskerk  

08. Raadsbrief over ombouw gasopslag Grijpskerk  

09. Raadsbrief aanleg glasvezelnetwerk binnen de 
bebouwde kom 

 

10. Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
Gasvrij Gorecht 

 

11. Raadsbrief energietoeslag huishoudens met laag 
inkomen 

 

12. Raadsbrief maatschappelijke onrust Noord-
Nederland bij overheidsbeslissingen 
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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. 

 
 


