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Agenda van de openbare gemeenteraad van
26 september 2012

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

Datum: woensdag 26 september 2012
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

1. Opening

a. Mededelingen en vaststelling agenda.

b. Vaststelling verslag van 27 juni 2012.

c. Vaststelling verslag van 18 juli 2012.

2. Benoemingen

a. Afscheid van dhr. A. Rutte (VVD).

b. Installatie van dhr. J.H. Sipma tot raadslid van de gemeente Groningen (vacature
Rutte).

c. Installatie van mevr. N.G.J. Temmink tot tijdelijk raadslid van de gemeente Gronin-
gen (vervanger van mevr. Rademaker, SP).

d. Benoeming van drs. W.R. Zuurbier tot voorzitter Rekenkamercommissie (bij accla-
matie).

3. Mondelinge vragen en interpellaties
(Vanaf 20.00 uur:)
Interpellatiedebat, aangevraagd door SP en D66 over de actuele politieke situatie.

4. Initiatiefvoorstellen
Geen.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.

b. Lijst van ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Besluit op bezwaar 201206525 (Raadsbesluit 30 mei 2012: wijziging artikel 2.54
APVG, verontreiniging honden).
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b. Kredietaanvraag nieuwbouw SOZAWE.

c. Aanleg 4e kinderwerktuin.

d. Nacalculatie nieuwbouw school Reitdiep.

e. Nacalculatie herbouw school Gravenburg.

f. Nacalculatie Watergang.

g. Wijziging verordening op de bekendmaking 2012.

7. 1-minuut interventies

a. Besluitvorming Spoorlijn Groningen-Heerenveen.

b. Ingekomen brief van Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk: Verkeersmaatregelen
Eemsgolaan.

c. uitbreiding betaald en vergunningparkeren 1e fase Oranjebuurt, Noorderplantsoen-
buurt, Helperplein en Corpus den Hoorn-Zuid.

d. Oplossing risico tekort participatiebudget 2012.

8. Discussiestukken

a. Voorbereiding treffen Gemeenschappelijke Regeling RegioTram.

b. Herziene exploitatiebegroting revitalisering bedrijventerreinen Winschoter-
diep/Eemskanaal en uitvoeringsplan Bornholmstraat-zuid.

Debat naar aanleiding van de actuele politieke situatie

9. Sluiting

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


