Gemeenteraad 29 januari 2009
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
A stukken
Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

2

Vragenhalfuur

3a

Notulen begrotingsvergadering van 3 en 6 november 2008

3b

Notulen raadsvergadering van 27 november 2008

5

Beeldkwaliteitsplan "Nieuw-Schoonebeek, Bekels erf"

6

Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009 + bijlage RIS.3424

7

Nota Activabeleid + bijlage RIS.3415

8

Grondexploitatie Winkelcentrum Emmermeer fase 2 + bijlage RIS.3422

9

Grondexploitatie Emmerhout centrum + bijlage RIS.3427

10

Dekking gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Applied Polymer Innovations Emmen
B stukken

Nr. Onderwerp
1

Vaststellen bestemmingsplan Emmen, Parc Sandur + bijlagen RIS.3328 en RIS.3329 + bijlage
RIS.3476 (amendement)

3

Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel + bijlage RIS.3408 (nadere regels voor het
voeren van een nevenassortiment) + bijlage 09.018244 + bijlage RIS.3444 (rapport Revisie
Detailhandelsbeleid Emmen) + bijlage RIS.3475 (amendement)

10

Verhoging onderzoeksbudget Rekenkamercommissie Emmen

11

Mededelingen en ingekomen stukken

N.B.
- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 22 januari 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer
in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van
het gemeentehuis 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 zijn 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.
- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de
vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).
- Agendapunt A5 (Beeldkwaliteitsplan “Nieuw-Schoonebeek, Bekels erf”) was agendapunt B2.

- Agendapunt A6(Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009 + bijlage RIS.3424) was
agendapunt B5.
- Agendapunt A7 (Nota Activabeleid + bijlage RIS.3415) was agendapunt B6.
- Agendapunt A8 (Grondexploitatie Winkelcentrum Emmermeer fase 2 + bijlage RIS.3427) was agendapunt
B7.
- Agendapunt A9 (Grondexploitatie Emmerhout centrum + bijlage RIS.3427) was agendapunt B8.
- Agendapunt A10 (Dekking gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Applied Polymer Innovations Emmen)
was agendapunt B9.
- Agendapunt B10 (Verhoging onderzoeksbudget Rekenkamercommissie Emmen) was agendapunt A4.

