
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

Datum raadsvergadering: 29 september 2022 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01 Brief stichting Keelbos bezwaar dagcamping 
Steendam 

In handen stellen van het college 

02 Brief hide&b tijdelijke natuurrecreatie ter 
ondersteuning van boeren in transitie 

In handen stellen van het college  

03 Informerende brief raden en Staten 
Verstedelijkingsstrategie RGA 

Ter kennisname  

04. Brief Stichting Brandweermuseum In handen stellen van het college  

05.  Motie Pijnacker-Hoofddorp  'brief over 
procedure advies aan Commissariaat' 

Ter kennisname  

06.  Motie gemeente  De Wolden - Stikstofaanpak Ter kennisname  

07. Motie gemeente Oldambt – 
Gemeenschappelijke bezuinigingen 

Ter kennisname  

08. Stichting drugsbeleid inzake nationaal 
burgerberaad drugs 

Ter kennisname 

09. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 
Omgevingsdienst Groningen 

Ter kennisname 

10.  Motie Staphorst Stikstofaanpak startnotitie 
Nationaal Program. landelijk gebied 

Ter kennisname 

11.  Motie gemeente Etten-Leur inzake zorgvuldig 
stikstofbeleid 

Ter kennisname 

12.  Brief burger inzake nieuw probleem rond 
Nedmag en EZK 

In handen stellen van het college; er 
is een gesprek geweest tussen 
wethouder en Stichting Stop 
Zoutwinning 

13. BESLOTEN Brief namens de Brug Midden 
Groningen 

 

14. Brief Oogvereniging regio Groningen Ter kennisname 

15. Brief Dwangmaatregel van Staatssecretaris 
Eric van der Burg in Tubbergen 

Ter kennisname  

16.  Brief natuur en milieu federatie Groningen 
aan bureau Meerstad inzake reactie van 
natuurorganisaties op de agenda voor de 
Toekomst en wensbeeld van Bureau Meerstad 

Ter kennisname 

17. Noodoproep Meerweg 37 Overschild In handen stellen van het college 

18. Marketing Midden-Groningen - verzoek Ter kennisname, wordt betrokken 
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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. 

 
 

structureel meer geld vrijmaken bij de recreatie en toerisme visie 
die in december naar de raad komt 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

24. Raadsbrief Sloop-nieuwbouw corporatie 
Zeeheldenbuurt-West 

 

25. Raadsbrief opvang vluchtelingen  

26. Raadsbrief Jaarstukken Stichting Kielzog 2020-2021  

27. Raadsbrief over proces 2e wijzigingsbesluit 
Groningenveld 2021-2022 

 

28. Raadsbrief ruimtelijk economisch perspectief A7N33  

29. Raadsbrief Collegeprogramma en 
portefeuilleverdeling 

 

30. Raadsbrief jaarverslag 2021 Adviesraad Sociaal 
Domein 

 

31. Raadsbrief inspraakreactie op voorstellen 
dienstregeling bus 2023 van het OV-Bureau 

 

32. Raadsbrief besluit college niet in bezwaar 2e 
wijzigingsbesluit Groningenveld 2021-2022 

 

33. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan geluidszone 
transformator 

 

34. Raadsbrief verhoging energietoeslag  

35. Raadsbrief beheerplan rioolgemalen 2021-2025  

36. Raadsbrief Informatie over participatietraject en 
planning omgevingsvisie 

 

37.  Raadsbrief beleidsregel voor de toepassing van de 
Wet Bibob 

 

38. Raadsbrief drugs- en coffeeshopbeleid  


