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Agenda van de gemeenteraad van
30 september 2015

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

Datum: woensdag 30 september 2015
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Burgemeester P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst
Documenten: Bijlage - Besluitenlijst raad 30 september 2015 bestand te groot voor inclusie

Bijlage - stemresultaten raad 30 september 2015 bestand te groot voor inclusie

16.30 uur: Let’s Gro presentatie

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen

Vaststelling verslagen van 24 juni en 1 juli 2015

2. Benoemingen

a. Installatie de heer D. Brandenbarg als tijdelijke vervanger van raadslid mevr.
C. van Dijk

b. Benoeming van dhr. H.G. Warmelink als (extern) lid in de Rekenkamercom-
missie (raadsvoorstel 18-9-2015, 5260403)

c. O2G2: vacatures Raad van Toezicht (raadsvoorstel 1 juli 2015, 5113368)

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven
+ bekrachtiging geheimhouding brieven nr. 17 + nr. 63

b. Lijst van overige ingekomen stukken

6. Conformstukken

a. Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg (raadsvoorstel 25 juni
2015, 5103420)

b. Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aanpassing gymzaal Mun-
tinghlaan (raadsvoorstel 2 juli 2015, 5116959)

c. Vaststelling bestemmingsplan ‘Fabriekslaan suikersiloterrein’
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5225950)
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d. Europese aanbesteding accountantscontrole: vaststelling Programma van eisen
en Offerteaanvraag
(raadsvoorstel 28 augustus 2015, 5225315)

e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
(raadsvoorstel 28 augustus 2015, 5224201)

7. 1-minuut interventies

7a. Wordt discussiepunt 8c

b. Parttime ondernemen in de bijstand
(collegebrief 28 augustus 2015)
Op verzoek van het CDA (M. Bolle)

8. Discussiestukken

a. Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum ontwikkeling Derden gebouw
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5224202)+ (collegebrief 25-9-2015)

b. Aanvullende informatie VZN gebouwenbeveiliging
(collegebrief 24-9-2015)

c. Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5224200)

9. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ tegen TTIP van de partijen PvdD en SP.

Voorafgaand aan de agendapunten 6a en 6b bestaat de mogelijkheid maxi-
maal 3 minuten in te spreken

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de ver-
gadering, telefoon 050 – 3677727 (secretaris raad: dhr. P.A. Kommerij). De
agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergade-
ring vastgesteld.

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


