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Agenda van de openbare gemeenteraad van
27 april 2011

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

Datum: woensdag 27 april 2011
Aanvang: 15:00 GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!!!
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: L.A.M. Aarden

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Afscheid en benoemingen

a. Installatie van dhr. K.S.N. (Kris) van der Veen (vacature Möhlmann).

b. Benoeming van dhr. A.G.M. (Toon) Dashorst tot griffier van de gemeente Groningen.

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

a. Initiatiefvoorstel van het CDA: ’AED-alert in Groningen’. GR11.2581415.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Wordt 1-minuut interventie 7b.

b. Naamgeving openbare ruimte. GR11.2581426.

c. Aanpassing gemeenschappelijke regeling H&OG. GR11.2539714.

d. Aanvullend krediet t.b.v. school Reitdiep. GR11.2556309.

e. Aanpassingen in hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening (ASV).
GR11.2543624.

f. Aanvullend krediet riolering Grunobuurt. GR11.2556307.

g. Afsluiting programma’s sanering riolering 2007 en 2008. GR11.2556308.

h. Station Europapark: fietsroute Helperzoom en fietsenkelder. GR11.2565275.
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i. Verruiming kwijtscheldingsbeleid. GR11.2593782.

j. Uitvoeren voorstel kindergemeenteraad.

7. 1-minuut interventies

a. Collegebrief ’Beantwoording vragen over hondenbeleid’ d.d. 29 maart 2011.
GR11.2573168.

b. Frictiekosten overgang parkeerpolitie naar gemeente. GR11.2539194.

8. Discussiestukken

a. Verlenging project DaFinci. GR11.2564796.

b. Aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening.
GR11.2569714.

c. Rapportage van bevindingen interim-griffier.

d. Stand van zaken organisatieontwikkeling en cultuurverandering. GR11.2569716.

e. BORG-rapportage 2010 en voorstel BORG-niveaus voor 2011. GR11.2556310.

f. Schetsontwerp Sontwegtracé. GR11.2573933.

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over agendapunt 4a, 6b en 8b.

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


