
De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad 

bijeen voor de openbare raadsvergadering op

woensdag  30 september 2009 vanaf 16.30 uur.

De hieronder genoemde punten zullen aan de orde worden gesteld.

GRONINGEN, 21 september 2009.

De burgemeester,

J.P. REHWINKEL.

 

1. Vaststelling van de notulen  .

Notulen van 27 mei, 17 juni en 24 juni 2009. 

2. Afscheid en benoemingen.  

Afscheid van dhr. D. de Jong (ChristenUnie).

Benoeming van dhr. S.S. Huisman tot lid van de raad (vacature De Jong). 

3. Mondelinge vragen en interpellaties  .

4. Initiatiefvoorstellen  . 

a. 1-minuut interventie: Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden

honden(poep)overlast + preadvies van het college. 

b. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en

inkoopcontracten sociale aspecten meenemen (contractcompliance) +

preadvies van het college. 

c. Initiatiefvoorstel van de  PvdA: camperplaatsen in Stad + preadvies van

het college. 

5. Ingekomen stukken.   

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken. 

6. Conformstukken.   

a. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445). 

b. Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473).

c. Wijziging Referendumverordening (nr. 474). 

d. Wijziging op:

- Verordening op de fractievergoeding 2006, 

- Reglement van Orde van de gemeenteraad, 

- Verordening op de raadscommissie 2002 en

- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475). 

e. Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (nr. 477).

f. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481).

g. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482). 
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h. Vaststelling bebouwde komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483).

i. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484). 

j. ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (nr. 485). 

k. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486). 

l. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark

(nr. 487).

m. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488).

n. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489). 

o. Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (nr. 490).

p. Voordracht kandidaten Economic Talent Board (nr. 491).

q. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ) gemeente

Groningen (nr. 492).

r. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472).

s. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494).

t. Projectplan ‘Leven in Stad’ (nr. 495).

u. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en –stipendia (nr. 496).

v. Leges voor verstrekken van informatie voer publiekrechtelijke

beperkingen (nr. 497).

w. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498).

x. Visie Publieke Dienstverlening (nr. 499).

y. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501).

z. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479).

Discussiestukken.   

7. 1-minuut interventie: Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453). 

8. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ (nr. 459). 

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ (nr. 480).

10. Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).

11. G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493).

12. Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus (nr. 381). 

13. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum

Hoogkerk (nr. 500).  

14. Nota ‘Alle Hens aan Dek’ + collegebrief Inzicht besteding werkdeel

WWB/Participatiebudget + collegebrief Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

15. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476).

16. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 478). 

 

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

spreken over agendapunten 4a, 4b, 4c, 6c, 6d en 6y.

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

050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). 
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U kunt deze vergadering  live in beeld- en geluid volgen via

www.gemeenteraad.groningen.nl 
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