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Agenda van de openbare gemeenteraad van
19 december 2012

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

Datum: woensdag 19 december 2012
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

Opening

1. Mededelingen en vaststelling verslag.

a. Vaststelling verslag van 14 november 2012.

b. Vaststelling verslag van 28 november 2012.

2. Benoemingen

a. Instellen en benoeming voorzitter en leden van de begeleidingscommissie Stations-
gebied.

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

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.

b. Lijst van ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Kredietaanvraag sanering riolering 2013.
GR12.3391957.

b. Nacalculaties 2012 (fietsbrug Plataanlaan).
GR12.3391956.

c. Vaststelling bestemmingsplan Bessemoerpark.
GR12.3382220.

d. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2012.
GR12.3368917.
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e. Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2012.
GR12.3391953.

f. Tussentijdse resultaatbestemming 2012.
GR12.3391955.

g. Wijziging Financiële Verordening.
GR12.3391960.

h. Begroting 2013 en Jaarrekening 2011 Groninger Archieven.
GR12.3391962.

i. Nacalculatie sanering riolering jaarschijf 2009.
GR12.3370958.

j. Wijziging Verordening Wmo voorzieningen gemeente Groningen.
GR12.3382221.

k. Herijking accressystematiek gesubsidieerde instellingen.
GR12.3360860.

l. Kadernota Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2013-2016.
GR12.3380986.

m. Marketing- en communicatieplan gemeentelijke parkeergarages "De auto onder-
dak".
GR12.3401343.

n. Invoeren van betaald parkeren op het P+R terrein nabij het Europapark.
GR12.3380985.

o. Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand.
GR12.3400564.

7. 1-minuut interventies

a. wordt conformpunt 6o.

b. Aanvraag uitvoeringskrediet busbaan P+R Europapark-UMCG.
GR12.3392205.

c. Kredietaanvraag 2013 vervangingsinvesteringen en aanvullen langcyclisch onder-
houd openbare ruimte.
GR12.3400565.

d. Vaststelling bestemmingsplan Schildersbuurt.
GR12.3380987.
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8. Discussiestukken

a. Rapport raadsonderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs Groningen.
GR12.3392074.

b. Kadernota armoedebeleid Samen actief tegen armoede.
GR12.3400563.

c. wordt agendapunt 7d

d. Motie vreemd aan de orde van de dag van de Partij voor de Dieren: het instellen van
vuurwerkvrije zones in Stad.

9. ’Sluiting’

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

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


