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Agenda van de openbare gemeenteraad van
28 november 2012

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

Datum: woensdag 28 november 2012
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen

a. Vaststelling verslagen van 23 oktober, 29 oktober en 31 oktober 2012.

2. Benoemingen

a. (Her)benoeming collegeleden in algemeen besturen verbonden partijen.
BD12.3389678.

b. Benoeming raadsleden in diverse besturen.
GR12.3398774.

3. Mondelinge vragen en interpellaties
n.v.t.

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Nacalculatie twee kunstgrasvelden sportpark Esserberg rv.
GR12.3338838.

b. Aanvullend krediet renovatie Atletiekbaan.
GR12.3338839.

c. wordt 1-minuut interventie 7h.

d. wordt 1-minuut interventie 7i.

e. Herziene grondexploitatie De Velden (2012).
GR12.3275184.



 

gemeenteraad - woensdag 28 november 2012

2

f. Voorziening Beckerweg (nazorg bodemsanering).
GR12.3274936.

g. Verordening Grondbank gemeente Groningen 2012.
GR12.3288081.

h. Uitwerking van de structuurvisie ’Een graf in Stad’.
GR12.3338842.

j. Afschaffen huishoudinkomenstoets.
GR12.3352068.

k. Financiële afwikkeling Jabalya.
GR12.3360859.

l. Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde.
GR12.3338840.

m. Alternatief bezuinigingsvoorstel Duiktaak Brandweer.
GR12.3338841.

n. Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014.
GR12.3329326.

7. 1-minuut interventies

a. wordt conformpunt 6l.

b. wordt discussiepunt 8c.

c. Gemeentelijke voedselvisie.
GR12.3316260.

d. wordt conformpunt 6k.

e. wordt conformpunt 6n.

f. wordt conformpunt 6m.

g. Collegebrief Bezuiniging bemensing fietsenstallingen.

h. Onderzoek naar de organisatieverandering van de dienst SOZAWE.
GR12.3368930.

i. Onderwijshuisvesting Programma en overzicht 2013.
GR12.3245883.

8. Discussiestukken
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a. Vaststellen Cultuurnota 2013-2016.
GR12.3348105.

b. Tarievennota 2013.
GR12.3328594.

c. Uitvoeringsplan Sontwegtracé.
GR12.3330838.

d. Motie vreemd aan de orde van de dag

9. ’Sluiting’

Er is geen mogelijkheid om in te spreken omdat alle onderwerpen in de
desbetreffende raadscommissies aan de orde zijn geweest.

De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.

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


