Gemeenteraad 23 februari 2006
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen
A stukken
Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

2

Vragenhalfuur

3

Notulen van de openbare vergadering van - 22 december 2005
- 26 januari 2006

5

Vaststellen Beleidsregels beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving

6

Budget Emmen Revisited 2006

7

Wijziging verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

8

Uitvoeringskrediet Vervangende sportaccommodaties c.a. Business Park Emmen

9

Wijziging bestuursstructuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

10

Initiatiefvoorstel STOP overlast hondenpoep + bijlage

11

Beleidsnota aanbouwen en bijgebouwen (was B1)

12

Milieuprogramma 2006 (was B2)

13

Uitvoering informatie Meerjaren Ontwikkelplan (IMOP) (was B4)

14

Principebesluit vorming Veiligheidsregio Drenthe (was B5)

B stukken
Nr. Onderwerp
6

Initiatiefvoorstel "Referendumverordening gemeente Emmen 2006" van D66, GroenLinks en PvdA

7

Benoeming Commissie Geloofsbrieven

8

Mededelingen en Lijst ingekomen stukken

N.B.
De raadstukken liggen vanaf donderdag 16 februari 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 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; 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).

