
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

Datum raadsvergadering: 2 februari 2023 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01. Brief Visie Benes Machinefabriek op de 
ontwikkeling industrieterrein aan de Van 
Neckstraat Hoogezand. 

In handen stellen van het college  

02. Brief verontruste bewoners Lageland inzake 
noodkreet Lageland 

Is betrokken bij agendapunt 
inspreekrecht in de 
raadsvergadering van 22 december 
2022 

03. Motie gemeenteraad Weststellingwerf inzake 
Kinderhartchirurgie UMCG 

Ter kennisname 

04. Brief uitvoeringsprogramma 2023 Regio Deal 
Oost-Groningen 

Ter kennisname  

05. Brief veiligheidsregio GR beëindiging GRIP4 
Vluchtelingencrisis 

Ter kennisname  

06. Brief burger grote overlast- veiligheid In handen stellen van het college  

07. Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio GR Wordt betrokken bij behandeling 
van zienswijzetraject 
beleidsbegroting VRG 2023 in 
voorjaar 2023 

08. Brief burger hinder opstekende wortels 
monumentale boom 

In handen stellen van het college  

09. Open brief aan college van burger inzake 
zorgen over de toekomst van de Menterne 
incl. persbericht en beantwoording van het 
college 

In handen stellen van het college. 
Reactie van het college is 
bijgevoegd. 

10. Artikel Ing. Ap JHG Cloosterman inzake 
Impasse bij het project energietransitie. 
Kunnen kernenergie en waterstof een 
oplossing bieden? 

Ter kennisname 

11.  Brief Allround Watersport inzake 
ingebrekestelling, toelichting en openstaande 
vragen 

In handen stellen van het college. 
Inmiddels heeft het college op 16 
januari gereageerd middels een 
brief. Zie bijgaand. 

12. Verzoek aanleg particuliere begraafplaats 
kadastrale perceel gemeente 
Hoogezand sectie 1 perceel 831 

In handen stellen van het college 
met het verzoek hiervoor een 
raadsvoorstel aan de raad voor te 
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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. 

 
 

leggen 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

55. Raadsbrief Besluit op bezwaar tegen afwijzing 
verzoek handhaving Windpark N33 

 

56. Raadsbrief  Uitkomsten onderzoek mogelijke 
uitbesteding werkzaamheden Belastingen 

 

57. Raadsbrief uitkomsten onderzoek mogelijke 
uitbesteding afvaltaken 

 

58. Vaststellen focuswijken NPG-project Verbeteren 
Veiligheid Midden-Groningen 

 

59.  Raadsbrief Verzamelbestemmingsplan 2022  

60.  Raadsbrief Pro-forma beroep vaststellingsbesluit 
Nedmag 

 

61. Raadsbrief Regiovisie Jeugd, Ontwikkeltafels en 
de Hervormingsagenda 

 

62. Raadsbrief Programma en Overzicht Huisvesting 
Onderwijs 2023  

 

63. Raadsbrief prestatieafspraken 2023  

64. Raadbrief aanpak verlichten energiearmoede  

65. Raadsbrief Keti Koti  

66. Raadsbrief afronding initiatieven Gorechtpark  

67. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Verlengde 
Veenlaan Slochteren 

 

68. Raadsbrief Lokaal steunpakket hoge energielasten  

https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_40616_documents/59__Raadsbrief_Verzamelbestemmingsplan_2022.pdf
https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_40616_documents/Raadsbrief__1022481__pro_forma_beroep_uitspraak_rechtbank_Nedmag__1022481___2_0_.pdf
https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_40616_documents/Raadsbrief__1022481__pro_forma_beroep_uitspraak_rechtbank_Nedmag__1022481___2_0_.pdf
https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_40616_documents/62__Raadsbrief_Programma_en_Overzicht_Huisvesting_Onderwijs_2023.pdf
https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_40616_documents/62__Raadsbrief_Programma_en_Overzicht_Huisvesting_Onderwijs_2023.pdf

