Gemeenteraad 31 maart 2005
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 te Emmen
Nr. Onderwerp
3

Notulen van de openbare raadsvergadering van 27 januari 2005
A stukken

Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling raadsagenda

2

Vragenhalfuur

3

Notulen van de openbare raadsvergadering van 24 februari 2005

4

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplannen maart 2005

5

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Emmen, Delftlanden -I

6

Beschikbaarstellen budget herstraten St. Gerardusstraat te Barger-Oosterveld

7

Vaststelling bestemmingsplan "Tuinbouwcentrum Klazienaveen, Het Rundedal"

8

Vaststelling kosten openbaar basisonderwijs 2001-2003

9

Vaststelling kosten openbaar speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs

10

Verklaring hoogte subsidie Openbare Bibliotheek Emmen

11

Exploitatie-opzet plan "Emmer-Compascuum, Koppelwijk- Maatschappijweg"

12

Lease bedrijfsverzamelgebouw

13

Budget ten behoeve van frictiekosten van de integratie van stichting Zes en stichting Alcides Emmen

14

Bezwaarschrift van de heer R. Waidijk tegen afwijzen planschadeverzoek

15

Vaststelling "Gemeente Emmen Beeldkwaliteitsplan woongebied Delftlanden -I"

16

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

17

Handhavingsbeleidsplan WWB 2005

18

Begroting EMCO-groep 2005 en ondernemingsplan en plaatsingsbedrijf
B stukken

Nr. Onderwerp
1

Herinrichting woonwagencentrum "De Ark"

4

Theater/CQ

5

Ontwikkeling deelgebied Vreding en omgeving

9

Mededelingen en ingekomen stukken

10

Motie Topsport

11

Benoeming leden in raadscommissies

De raadstukken liggen vanaf donderdag 24 maart 2005 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer
van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het
hoofdbureau van politie.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de
raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet
beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken worden behandeld.

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:
- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten
- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn
ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Emmen).

