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Agenda van de openbare gemeenteraad van
28 september 2011

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

Datum: woensdag 28 september 2011
Aanvang: 16:30 (versie 23 september)
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: A.G.M. Dashorst

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslag

a. Vaststelling verslagen van 22 en 29 juni en van het besloten deel van 29 juni 2011.

2. Benoemingen

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.
+ besluit bekrachtiging geheimhouding van 2 collegebrieven.

b. Lijst van ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Nieuwbouw Haydnschool: vervolgkrediet voor bouw van kinderopvangruimten.

b. Begrotingswijziging t.b.v. de opdracht aanbestedingsdocument en begeleiding pro-
cedure Aanbesteding bodemadviesdiensten.

c. Eemskanaalzone 32/32a.

d. Herziening exploitatiebegroting Corporatieve Herstructurering Paddepoel
Zuid-Oost.

e. Herziening exploitatiebegroting Corporatieve Herstructurering Paddepoel
Zuid-Oost, inbreng en uitname van gronden.

f. Vaststelling bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275.

g. Herziening grondexploitatie Montessorischool Beijum-Oost 2011.

h. Busbaan P+R Europapark - UMCG.
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i. Aanvullend krediet Noordzeebrug.

j. ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012.

k. Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein.

l. Nacalculatie containermanagement.

m. Destructieverordening.

n. Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid.

o. Wordt discussiepunt 8e.

p. Voortgangsrapportage ’veilige schoolomgeving’ en aanvraag uitvoeringskrediet.

q. Revitalisering Verlengde Hereweg.

r. Horecanota Groningen 2011-2015.
(gewijzigde bijlage)

7. 1-minuut interventies

a. Vaststelling bestemmingsplan Oosterpoort.

b. Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof.

8. Discussiestukken

a. Kadernota cultuur 2013-2016.

b. Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.

c. RegioTram - voorlopig ontwerp tracédelen 3 en 4, inclusief inspraakrapport en aan-
passingen tracédelen 1 en 2.

d. Ruimte voor de Binnenstad (conceptprogramma Binnenstad).

e. Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase 1).

f. Collegebrief ’Actualiteiten Erfpacht’ van 19 augustus 2011.
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Gelegenheid tot inspreken wordt tijdens de raadscommissievergaderingen
gegeven. Alleen bij onderwerpen die niet in de functionele commissie zijn
behandeld kan worden ingesproken tijdens de raadsvergadering. Er kan
derhalve worden ingesproken bij punt 8e.

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


