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Agenda van de openbare gemeenteraad van
31 oktober 2012

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

Datum: woensdag 31 oktober 2012
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

1. Opening en mededelingen

a. Vaststellen van de agenda.

b. Vaststellen van de verslagen van 26 september en 8 oktober 2012.

2. Benoemingen

a. Afscheid vertrekkende wethouders

b. Bespreking resultaat college-onderhandelingen

c1. Voordracht nieuwe wethouders als gevolg van het ontstaan van drie vacatures

c2. Rapport commissie Benoembaarheid wethouders (Reglement van Orde art. 6)

c3. Verkiezing en benoeming nieuwe wethouders

c4. Vaststelling tijdsbestedingsnorm wethouders (Gemeentewet art. 36 lid 4) en
Ontheffing vereiste ingezetenschap (Gemeentewet art. 36a lid 2)

d1. Rapport commissie Onderzoek geloofsbrieven nieuwbenoemde raadsleden (Regle-
ment van Orde artikel 5)

d2. Installatie nieuwbenoemde raadsleden

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.
- Bekrachtiging geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet van een aantal bijla-
gen bij brief nr. 7 en brief nr. 8.

b. Lijst van ingekomen overige stukken.
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6. Conformstukken

a. Vaststelling koopzondagen restant 2012 en 2013.
GR12.3286137.

b. ’Groningen voor elkaar’ en ’Jeugd: ieders zorg!’
GR12.3286148.

c. Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012.
GR12.3316262.

d. Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012.
GR12.3274935.

e. Bijzonder Onderwijs in Groningen.
GR12.3318044.

f. Voorbereidingsbesluit Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat.

7. 1-minuut interventies

8. Discussiestukken

a. Afgevoerd

9. ’Sluiting’

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6c, 6d en 6f.

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


