Gemeenteraad 30 januari 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
A stukken
Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

1A Toelating en beëdiging nieuw benoemde raadsleden
2

Notulen openbare raadsvergadering van 19 december 2019

3

Bestemmingsplan Buitengebied ongelijkvloerse kruising N391-Emmerweg + bijlagen RIS.9550 t/m
RIS.9552 en RIS.9554

4

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Oude Wilhelmsweg 13 te Emmen + bijlagen
RIS.9536 en RIS.9537

5

Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen + bijlage RIS.9553

6

'Beeldkwaliteitplan Delftlanden' d.d. 19 juni 2019 + bijlage RIS.9538

7

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Emmen + bijlage RIS.9539
B stukken

Nr. Onderwerp
1

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden' + bijlagen RIS.9540 t/m RIS.9544 +
bijlagen ter inzage leeskamer

2

Motie LEF!/SP inzake bodemdaling + bijlage 20.000073 en unaniem aangenomen motie (RIS.9592)

3

Vragenhalfuur

4

Vaststellen Lijst A 'Ingekomen stukken" en mededelingen

5

Sluiting

N.B.

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 23 januari 2020 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).

