
 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 9 maart 2023 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr. Onderwerp Afdoening 

01. Brief gemeente Zwijndrecht aan Eerste Kamer 
- Extern voorzitterschap  

Ter kennisname  

02. Brief geïndexeerde bedragen van de 
(onkosten)vergoeding en toelagen voor 
politieke ambtsdragers van gemeenten 

In handen stellen van de griffie  

03. Informatiebrief raadsleden Kompas ActiZ 
Jeugd 

Ter kennisname  

04. Mail stichting STOP inzake veel complimenten 
over webshop voor bestrijding kinderarmoede 
in natura 

Ter kennisname 

05. Brief Burger Hoe meer elektrische auto’s hoe 
groter het elektriciteitsprobleem 

Ter kennisname  

06. Brief Burger Concentratie kinderhartchirurgie Ter kennisname  

07. Motie gemeente Utrecht - werk niet mee aan 
greenwashing door Shell 

Ter kennisname  

08. Motie het Hogeland einde gaswinning 
groningenveld 

Ter kennisname  

09. Raadsinformatiebrief Veiligheidsregio - 
Bestuursovereenkomst Opvang Asielzoekers en 
Vluchtelingen 

Ter kennisname  

10. Motie Het Hogeland Kinderhartchirurgie in het 
UMCG moet blijven 

Ter kennisname  

11. Brief inzake speelgoedbank Amalia vindt 
aangeboden locatie te klein 

In handen stellen van het college 

12. Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 
2023 

Ter kennisname 

13. Petitie ‘De Menterne moet blijven’ Ter kennisname 

14.  Nieuwsbrief Zonnepark Noordbroek Ter kennisname 
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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. 

 
 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

69.  Raadsbrief samenwerkingsovereenkomsten 
aanleg glasvezel 

 

70. Raadsbrief decembercirculaire 2022  

71.  Raadsbrief Bestuurlijke besluitvorming diverse 
zaken golfbaan 

 

72. Raadsbrief sturing wethouders bij projecten met 
een complex karakter (project-wethouder) 

 

73. Raadsbrief Nadere regels en uitvoering subsidie 
voor huiseigenaren - energiebesparing 

 

74. Raadsbrief overzicht activiteiten energie en 
wonen vanuit programma duurzaamheid 

 

75. Raadsbrief Woningmarktonderzoek Midden-
Groningen 2022-2030-2040 

 

76. Raadsbrief Ontwikkeling recreatiepark Borgmeren 
Scharmer 

 

77. Raadsbrief Kadernota 2024-2027 Veiligheidsregio 
Groningen 

 

78. Raadsbrief huisvesting kledingbank Maxima   

79. Raadsbrief managementletter interimcontrole 
2022 

 

80. Raadsbrief Dwangsommen naar aanleiding van 
WOB-verzoeken media 

 

81. Raadsbrief Stand van zaken mobiliteitsplan 
Midden-Groningen 

 


