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Agenda van de gemeenteraad van 18 februari 2015

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

Datum: woensdag 18 februari 2015
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst

1. Mededelingen en vaststelling verslagen

a. Vaststelling verslagen raadsvergadering 17 en 18 december 2014, 6 januari 2015
en verslag actualiteitendebat 21 januari 2015

2. Afscheid en benoemingen

a. Afscheid van mevr. N.G.J. Temmink (SP)

b. Installatie van dhr. B. de Greef (vacature Temmink)

c. Tijdelijke installatie van dhr. D. Brandenbarg (SP, vervangt mevr. C.M. van Dijk)

d. Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot voorzitter van de raadscommissie
Beheer & Verkeer
(vacature Temmink)

e. Benoeming van dhr. D.J. van der Meide tot lid van het audit committee (vaca-
ture Bloemhoff)

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven

b. Lijst van ingekomen overige stukken

6. Conformstukken

a. Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied (aanpassen leges)
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

b. Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden, Vechtstraat
(raadsvoorstel 15 januari 2015)
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c. Kredietaanvraag 2015 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en
overige)
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

d. Gresco isoleren appendages
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

e. Wordt 1-minuut interventie 7b.

f. Kredietaanvraag m.b.t. gedeeltelijke verplaatsing Ieders t.b.v. OV-bureau
(raadsvoorstel, 27 januari 2015)

g. Begrotingswijziging G-kwadraat (raadsvoorstel, 29 januari 2015)

h. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015
(Raadsvoorstel 19 december 2014)

i. Centrumregeling beschermd wonen (raadsvoorstel, 4 december 2014)

j. Voorbeslag rekeningresultaat 2014 Swingin’Groningen 2015
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

k. Nacalculatie uitbreiding Rietwierde
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

l. Nacalculatie krediet vervanging kunstgrasvelden sportpark Kardinge
(raadsvoorstel 23 januari 2015)

m. Vaststelling bestemmingsplan Helpermaar 2014
(raadsvoorstel 9 januari 2015)

n. Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Sontweg-
gebied-Damsterdiep
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

7. 1-minuut interventies

a. Discussienotitie Dierenwelzijn. Inzicht in dierenwelzijn in de gemeente en aan-
bevelingen voor Groningen.

b. Fietspad de Verbetering, kredietaanvraag bomenstructuur
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

8. Discussiestukken
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a. Stand van zaken aardbevingen
(collegebrief 11 februari 2015)

b. A-kwartier, tijdelijke aanwijzing veiligheidsrisicogebied en tijdelijk cameratoe-
zicht (raadsvoorstel, 4 februari 2015)

c1. Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en ambitiedocument ’Mooi’Hoofdstation Gro-
ningen
(raadsvoorstel 22 januari 2015)

c2. Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation (raadsvoorstel 22 ja-
nuari 2015)

d. Besloten deel

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6a t/m 6i en 8a en 8b.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telefoon 050 – 3677720. De agenda is onder voorbehoud. De defi-
nitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.

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


