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Agenda van de openbare gemeenteraad van
8 oktober 2012

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

Datum: maandag 8 oktober 2012
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: dhr. J.P. Rehwinkel
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702
Documenten: Verslag - Besluitenlijst raad 8 oktober 3 (pdf)

Opening en mededelingen

In deze vergadering zal het verslag van verkenner Henri Kruithof worden bespro-
ken.
Daarin wordt gerapporteerd over de verkenningen naar de mogelijkheden van een
Gronings college van B&W. De heer Kruithof zal in de raadsvergadering aanwezig
zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Aansluitend vindt er een debat over het
rapport plaats.
Bijlage - Rapport (pdf)

Sluiting



 

Verslag - Besluitenlijst raad 8 oktober 3
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BESLUITENLIJST extra GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering maandag 8 oktober 2012  

aanvang 19.00 uur  
Afwezig: alle wethouders, mevr. Dekker (PvdA), v.a. 19.55 uur: mevr. V.d. Vegt (GL) .  

 

 

 ONDERWERP 

 

BESLUIT  

  

In deze vergadering zal het verslag van 

verkenner Henri Kruithof worden 

besproken. 

Daarin wordt gerapporteerd over de 

verkenningen naar de mogelijkheden 

van een Gronings college van B&W. 

De heer Kruithof zal in de 

raadsvergadering aanwezig zijn om 

eventuele vragen te beantwoorden. 

Aansluitend vindt er een debat over het 

rapport plaats.  

 

 

 

 

 

De voorzitter constateert dat gepoogd gaat worden 

om te komen tot een coalitie van PvdA, VVD, SP, 

D66 en CDA.  

Vertegenwoordigers van deze partijen komen 

bijeen om zich te buigen over het verdere proces 

om te komen tot de vorming van deze coalitie. 

Hierbij is aandacht voor de vraag van benoeming 

van één of meerdere informateurs. Zou daartoe 

graag uiterlijk vrijdag en zo mogelijk eerder een 

voorstel vernemen en zal de volledige raad 

hierover informeren.  
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