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Agenda van de openbare gemeenteraad van
28 april 2010

De burgemeester van Groningen roept de leden van de gemeenteraad bijeen op:

Datum: woensdag 28 april 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
Griffier: P. Kommerij (plv.)

(datum opmaak: 28 april)

1. OPENING EN VASTSTELLING NOTULEN.
Notulen van 10, 11 en 31 maart 2010.

2. BENOEMINGEN (onder voorbehoud afronding collegeonderhandelingen).
a. Bespreking resultaat college-onderhandelingen.

b. Benoeming wethouders.

c. Afleggen eed/belofte wethouders.

d. Toespraak van de burgemeester voor de vertrekkende wethouders.

e. Afscheidstoespraken van de vertrekkende wethouders.

f. Toespraak van de nestor van de gemeenteraad.

g. Onderzoek geloofsbrief en overige stukken van nieuw te benoemen raadsleden.

h. Afleggen eed/belofte nieuwe raadsleden.

i. -Benoeming raadsleden in een aantal besturen en gemeenschappelijke regelingen.
-Benoeming voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie.
- Herbenoeming lid Adviescommissie voor de Sport

3. MONDELINGE VRAGEN EN INTERPELLATIES.
n.v.t.

4. INITIATIEFVOORSTELLEN.
a. Initiatiefvoorstel van de PvdA: Teken de stad in 3d (+ preadvies van het college).

b. Initiatiefvoorsel van de Stadspartij: Proef/pilot met de saniwall.

c. Initiatiefvoorstel van de PvdA: WK uitzenden op de grote markt.
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5. INGEKOMEN STUKKEN.
a. Ingekomen collegebrieven
b. Ingekomen overige stukken

6. CONFORMSTUKKEN.

a. Aanvullende kredietaanvragen Herinrichting Diepenring en OV-as Koerierster-
weg/Hoofdstation.

b. Borgrapportage 2009.

c. Extra budget fietspad Groningen-Hoogezand.

d. Co-financiering EFRO-subsidie Meerschap Paterswolde.

e. Voortgang VMBO Noordoost en krediet ten behoeve van VMBO West.

f. Uitvoering Rijksduurzaamheidregeling verbetering binnenklimaat huisvesting
primair onderwijs.

g. Interne opdracht grond 1e Openbare Montessorischool te Beijum

h. vervalt, zie benoemingen, punt 2i

i. Aanvullend investeringskrediet ICT 2009

j. Correctieoverschrijding Kimkiel en Meerpaal bij jaarrekening 2009

7. 1-MINUUT INTERVENTIES.
n.v.t.

8. DISCUSSIESTUKKEN.
n.v.t.

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 minuten in te
spreken over de agendapunten 4a, 4b, 4c, 6g, 6h en 6i

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering,
telefoon 050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). De agenda is onder voorbe-
houd. De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.
U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl


