Gemeenteraad 20 februari 2014
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

3

Notulen raadsvergadering van 30 januari 2014

4

Opheffing openbare basisschool het Rietveld als gevolg van samenvoeging met openbare
basisschool de Vlonder

5

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

6

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2014 (was B4)

7

Tarieven paspoorten en identiteitskaarten + bijlage RIS.6476 (was B5)
B stukken

Nr. Onderwerp
1

Kredietaanvraag RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen centrum + bijlagen RIS.6456 en RIS.6457

2

Herbenoeming leden Raad van Toezicht Esdal College

3

Beleidskaders 3 D's en invoering stelselwijziging jeugdzorg + bijlage RIS.6468 en RIS.6469

6

Verantwoording fractievergoedingen 2011

7

Verantwoording fractievergoedingen 2012

8

Bezuinigingsbijdrage gemeenteraad 2014 e.v.

9

Motie Vrolijk Emmen: accordeonmeisje

10

Motie Wakker Emmen: compensatie sportclubs

11

Mededelingen en lijst A 'Ingekomen stukken'

12

Sluiting

N.B.
De raadsstukken liggen vanaf donderdag 13 februari 2014 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer
in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.
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).

