Gemeenteraad 28 februari 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
A stukken
Nr. Stukken

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

RA19.0006 Notulen openbare raadsvergadering van 31 januari 2019

3

RA19.0002 Bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouwlocatie tussen 1a en 3)' +
bijlage RIS.9120 en RIS.9121

4

Stukken

Onderwerp

RIS.9120

Bijlage bij RA19.0002 - Bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouw tussen
1a en 3)'

RIS.9121

Bijlage bij RA19.0002 - Verbeelding 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouw tussen 1a en
3)'

RA19.0005 Onderzoeksrapport RKE 'Zoekt en gij zult vinden' + bijlage 18.057363 en RIS.9100
Stukken

Onderwerp

18.057363

Onderzoeksrapport RKE 'Zoekt en gij zult vinden'

RIS.9100

Bijlage bij 18.057363 - Onderzoeksrapport RKE 'Zoekt, en gij zult vinden!'

B stukken
Nr. Stukken

Onderwerp

1

Vragenhalfuur

2

RA19.0009 Lijst A 'Ingekomen stukken' en mededelingen

2A RIS.9159

Motie vreemd aan de orde VVD en D66 inzake vergaderlocatie

3

Sluiting

N.B.

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 21 februari 2019 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 - wanneer van
toepassing - 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).

