Gemeenteraad 26 januari 2006
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen
A stukken
Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

1a

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw raadslid

2

Vragenhalfuur

3

Notulen van de openbare vergadering van
- 7 november 2005
- 10 november 2005
- 1 december 2005

4

Bestemmingsplan partiële herziening Buitengebied Gemeente Schoonebeek (Wehkamp)

5

Voorbereidingsbesluit Parc Sandur

6

Vaststellen beeldkwaliteitsplan "Emmen, Beeldkwaliteitsplan Woongebied Delftlanden-I, 1e
uitwerking 200905" en deze
als eerste wijziging onderdeel uit te laten maken van de
Welstandsnota gemeente Emmen

7

Begrotingswijziging programmabegroting

8

Voortgangsrapportage bestuurlijke termijnagenda + bijlage

9

Vaststelling meerjarenprogramma 2005-2010. Bovenwijkse Voorzieningen + bijlage 1 en bijlage 2

10

Visiedocument Evenementenbeleid gemeente Emmen(was B6)

11

Initiatiefvoorstel "Referendumverordening gemeente Emmen 2006

12

Kadernota sportbeleid gemeente Emmen (was B3)

13

Initiatiefvoorstel Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid + bijlage

B stukken
Nr. Onderwerp
1

Procesplan theater/gebied + bijlage

2

Energie- en Klimaatbeleid gemeente Emmen

3

Benoeming leden in raadscommissies

4

Mededelingen en lijst ingekomen stukken

N.B.

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 16 januari 2006 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
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;
als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn),
respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.
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).
Het Initiatiefvoorstel Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid (A13) wordt nagezonden.

