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Agenda van de openbare gemeenteraad van
17 november 2010

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

Datum: woensdag 17 november 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: mw. A. Postma
Griffier: L.A.M. Aarden

1. Opening en vaststelling verslag
a. Verslag van 29 september 2010 + verslag van het vertrouwelijk deel van 29 sep-
tember 2010.

2. Benoemingen

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken
a. Lijst van ingekomen collegebrieven.

b. Lijst van ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken
a. Nacalculatie aanschaf en implementatie nieuw belastingsysteem. gr10.2370503

b. Investeringsregeling clubgebouwen sport 2010. gr10.2436425

c. Voortgang en herziening Grex Montessorischool Beijum zuid-oost. gr10.2413037

d. Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond. gr10.2426133

e. Vaststellen herziene exploitatiebegroting en aanpassen uitvoeringskrediet project
Zilverlaan. gr10.2427531

f. Herziene exploitatiebegrotin Reitdiep (fase 1-2). gr10.2432261

g. Aanvullend plankostenkrediet ontwikkelingsvisie Stationsgebied. gr10.2432260

h. Herziene grondexploitatie Overwinningsplein.gr10.2432258

i. Intrekken verordening op de Economic Talent Board gemeente Groningen.
gr10.2437507

j. Dienstverleningsplan accountant voor het controlejaar 2010. gr10.2441674.
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k. Aanvraag uitvoeringskrediet fietspad en fietsbrug Plataanlaan. gr10.2432265

l. Het Groningse Centrum Jeugd en Gezin: perspectief eind 2011. gr10.2432255

m. Nieuwe regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van soci-
aal-medische indicatie. gr10.2432259

n. Vaststelling Bestemmingsplan De Oude Hortus gr.102432257

7. 1-minuut interventies

a. Nota Grondbeleid 2011-2014. gr10.2406441

b. Aanvullend uitvoeringskrediet vastgoedexploitatie Damsterdiep. gr10.2432264

8. Discussiestukken

a. Collegebrief pilot loondispensatie.

b. wordt agendapunt 6m.

c. Vervalt

d. wordt agendapunt 8j.

e. Kredietaanvraag herinrichting Steentilstraat. gr10.2380728

f. wordt agendapunt 7b.

g. Vergunningenbeleid evenementen ’Feesten in Balans’. gr10.2438365

h. Het Fonds Ondernemend Groningen. gr10.2442599

i. Wordt agendapunt 8a

j. Grondexploitatie Meerstad 2010. gr10.2433155

9. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

a. Deelname van twee olifanten aan de intocht van Sinterklaas a.s. zaterdag

b. Deelname van wilde dieren bij evenementen in de toekomst
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Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over agendapunt 6j.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telefoon 050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). De agenda
is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vast-
gesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl


