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Agenda van de openbare gemeenteraad van
21 december 2011

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

Datum: woensdag 21 december 2011
Aanvang: 16:30 - versie 20 dec -
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

1. Opening en vaststelling verslag

a. Vaststelling van het verslag van 26 oktober 2011.

b. Vaststelling van het verslag van 9 november 2011 (begrotingsraad).

2. Benoemingen
geen.

3. Mondelinge vragen en interpellaties

a. Interpellatieverzoek van GroenLinks en ChristenUnie over de subsidiëring van het
project Perspectief.

b. Interpellatieverzoek van VVD, CDA en Stadspartij aangaande het informatiecen-
trum op de Grote Markt.

4. Initiatiefvoorstellen

a. Initiatiefvoorstel van D66 ’Burgerinitiatief in Groningen’ GR11.2864209 (zonder pre-
advies).

b. Initiatiefvoorstel van de Stadspartij ’190.000 deskundigen!’ GR11.2753716 + adden-
dum (zonder preadvies).

c. Initiatiefvoorstel van GroenLinks ’Een plek voor jongeren’ G11.2832236 (zonder pre-
advies).

d. Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren ’Einde gratis draagtas’ GR11.2842091
(zonder preadvies).

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ontvangen collegebrieven + raadsbesluit tot geheimhouding van 1 college-
brief.

b. Lijst van ontvangen overige ingekomen stukken.
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6. Conformstukken

a. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen
2009 GR11.2788968.

b. Begroting 2012 en Jaarrekening 2010 Groninger Archieven GR11.2817317.

c. Wordt 1-minuut interventie 7c.

d. Tussentijdse resultaatbestemming 2011 GR11.2831106.

e. Wijziging van de Financiële Verordening 2008 GR11.2831105.

f. Eindejaarsbegrotingswijzigingen 2011 GR11.2831107.
(gewijzigd raadsvoorstel)

g. Nacalculatie ’Wegwerken achterstallig onderhoud Oosterpoort en Stadsschouw-
burg en revitalisering publieksruimten Oosterpoort’ GR11.2796303.

h. Vaststelling bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg GR11.2831108.

i. Kredietaanvraag revitalisering Woonschepenhaven GR11.2831630.

j. Vaststelling verordeningen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Groningen 2012
en begrafenisrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2012 GR11.2840111.

k. Kredietaanvraag sanering riolering 2012 GR11.2840113.

l. Nacalculaties projecten beheer en onderhoud 2011 GR11.2850401.

m. Wordt 1-minuut interventie 7b.

n. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2010 GR11.2853477.

o. Kadernota arbeidsmarktbeleid Grensverleggend aan het werk! met een blik op de
regio GR11.2841468.

7. 1-minuut interventies

a. Aanvulling egalisatiereserve accres gesubsidieerde instellingen GR11.2831104.

b. Uitbreiding capaciteit fietsparkeren stationsgebied GR11.2771128.

c. Verordening op de bekendmaking 2012 GR11. 2817318

8. Discussiestukken

a. Wordt conformpunt 6o.
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b. Ontwikkeling Strategische Visie GR11.2832286.

-Afgevoerd. Wordt doorgeschoven naar de raad van januari 2012.

c. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012 GR11.2831103.

d. Collegebrief met uitwerking toezegging in raadscommissie Ruimte en Wonen 23 no-
vember 2011 inzake Telstar GR11.2846568 + bijlagen.

e. Collegebrief Monitor Jongerenhuisvesting GR11.2782803.

f. Vervalt i.v.m. interpellatieverzoek 3b.

g. Wensen en bedenkingen m.b.t. vroegtijdige uitbetaling subssidie aan het Groninger
Museum.

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over agendapunt 6n.

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


