
De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad 

bijeen voor de openbare raadsvergadering op

woensdag 28 oktober 2009 vanaf 16.30 uur.

De hieronder genoemde punten zullen aan de orde worden gesteld.

GRONINGEN, 16 oktober 2009.

De burgemeester,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

 

1. Vaststelling van de notulen  .

n.v.t. 

2. Mondelinge vragen en interpellaties  .

3. Initiatiefvoorstellen  . 

a. Initiatiefvoorstel van de Stadspartij: gedigitaliseerde raadsstukken met

E-book (zonder preadvies).

4. Ingekomen stukken.   

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken. 

5. Conformstukken.   

a. Mandatering griffier i.v.m. Wet Dwangsom (nr. 519). 

b. Wijziging algemene subsidieverordening (nr. 504). 

c. Regionale samenwerking: inrichting VGG (nr. 505). 

d. Wijziging Verordening Commissie voor de Sport (nr. 508).

e. Aanbouw BSV Paddepoel (nr. 509).

f. Senioren in beweging i.v.m. valpreventie (nr. 510).

g. Aanvullend krediet gebouw kinderwerktuin Paddepoel (nr. 511). 

h. Aanvullend krediet afvalwatersanering woonschepen (nr. 512).

i. Ontsnipperingsproject Stedelijke Ecologische Structuur (SES) (nr. 513). 

j. Vaststelling bestemmingsplan Coendersborg (nr. 515).

k. Huurontbinding Kikkerprint Oosterhamrikkade 110 (nr. 516).

l. Herziening grondexploitatie Antillenstraat e.o. per 1 juli 2009 (nr. 517).

m. Voorbereidingsbesluit Helper Weststraat e.o. 2009 (nr. 518). 

n. Samenvoeging Röling- en Werkmancollege (nr. 514). 

o. Begrotingswijzigingen bij Zomerbrief 2009 (nr. 506).

p. Oprichting van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen(nr. 507).
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6. Benoemingen.  

a. Benoeming leden Adviescommissie voor de Sport (d.m.v. stembriefjes).

b. Benoeming leden College van Bestuur van de Stichting Openbaar

Onderwijs Groningen (d.m.v. stembriefjes). 

7. 1-minuut interventies.  

a. Stemming over motie nr. 15 uit raadsvergadering van 30 september 2009

+ raadsvoorstel inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476) 

b. Collegebrief vervolg vandalismebestendige abri’s.

8. Discussiestukken.      

a. Pc’s voor kinderen uit minimagezinnen (nr. 520). 

 

 

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid (ten hoogste 3 minuten) in te

spreken over agendapunten 6a en 8a.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering, telefoon

050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). 

U kunt deze vergadering  live in beeld- en geluid volgen via

www.gemeenteraad.groningen.nl 
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