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Agenda van de gemeenteraad van 15 december 2010

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

Datum: woensdag 15 december 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: nieuwe raadzaal (versie 14-12-10)
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: P. Kommerij (plv.)
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 15 december bestand te groot voor inclusie

1. Opening en vaststelling verslag
a. Vaststelling verslag van 20 oktober 2010.
b. Vaststelling verslag van 17 november 2010.

2. Benoemingen
n.v.t.

3. Mondelinge vragen en interpellaties
a. Collegebrief stand van zaken subsidieaanvraag REP Grote Markt Forum

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken
a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken
a. Naamgeving openbare ruimte gr10.2452571.

b. Slotcalculaties 2010 gr2458328.

c. Herziene exploitatiebegroting Eemspoort gr10.2458334.

d. Aanschaf 5 nieuwe parkeerautomaten Kop van Oost gr10.2460763.

e. Actualisering integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé per 1 juli 2010
gr10.2465144.

f. Kredietaanvraag sanering riolering 2011 gr102463706.

g. Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein
gr10.2464180.

h. Wijziging Verordening Havengeld gr10.2463709.

i. Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg gr10.2463707.
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j. Verkeerssituatie Stadspark gr10.2465143.

k. Visie Kerngebied Kardinge gr10.2441714.

l. Sport op Orde nacalculaties gr10.2452573.

m. Aanvullend krediet ten behoeve van de Nassauschool, Anne Frank school en
Sporthal Lewenborg gr10. 2458332.

n. Nacalculatie nieuwbouw 1e Openbare Montessorischool gr10.2458335.

o. Wijziging ASV Migranten gr10.2458333.

p. Wijziging ASV door nieuw inkoopbeleid gr10.2444007.

q. Tussentijdse resultaatbestemming 2010 gr10.2458331.

r. Nieuw financieel systeem, project DaFinci gr10.2458330.

s. Begroting 2011 en jaarrekening 2009 Groninger Archieven gr10.2458329.

t. Nota reserves en voorzieningen gr10.2458339.

u. Begrotingswijzigingen 3e en 4e kwartaal gr10.2458338.

v. Verordening cameratoezicht gemeente Groningen gr10.2468658.

w. Programma en overzicht 2011 onderwijshuisvesting gr10.2452572.

x. Financiering Zorgen voor Morgen/AWBZ-pakketmaatregelen gr10.2458337.

y. Uitvoeringskrediet Duinkerkerstraat fase II gr10.2442600

z. Collectiebeheerplan CBK gr10.2463704

7. 1-minuut interventies
a. Voortgangsrapportage Verbeterplan en Beeldkwaliteit woonboten in Diepenring
gr10.2452570.

b. Vaststelling bestemmingsplan Pop Dijkemaweg 38 gr10.2458336.

c. Afvalbeheerplan 2011-2015: van afval tot grondstof gr10.2432266.

d. Kredieten i.v.m. afgebrande school Gravenburg gr10.2474288

8. Discussiestukken

a. Onderzoek herinrichting omgeving Helper Westsingel - Toekomst woonwagen-
park gr10.2432252.
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b. Wordt conformpunt 6y.

c. wordt 1-minuut interventie (7c).

d. Kansen voor jonge kinderen, inspraakverslag en gewijzigd uitvoeringsplan
gr10.2452575.

e. Tarievennota gr10.2464057.

f. Wordt conformpunt 6z.

g. Wordt 1-minuutonterventie 7d.

9. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

a. Moties (11) vreemd aan de orde van de dag van Student en Stad: fietsverlichting.

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6a, 7b, 8a, 8b, 8f en 8g.

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


