Gemeenteraad 30 april 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Digitale vergadering, enkel live te volgen
De vergadering is digitaal.
Publiek wordt -in verband met de Corona-crisis- niet toegelaten.
A stukken
Nr. Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

1a

Installatie en beëdiging raadslid

2

Vragenhalfuur

3

Notulen openbare raadsvergadering van 27 februari 2020

4

Aankoop grond Emmer Poort B.V. + bijlagen RIS.9638 t/m RIS.9640

5

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 22' + bijlagen
RIS.9603 t/m 9605

6

Onttrekking aan het openbaar verkeer deel van de Klaverakker in Schoonebeek + bijlage RIS.9600

7

Onderzoeksrapport RKE 'Bijdrage AREA aan strategische doelstellingen van de gemeente Emmen'+
bijlage RIS.9585

8

Vaststelling bestemmingsplan 'Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)'+ bijlagen
RIS.9610,RIS.9611

9

Vaststelling bestemmingsplan 'Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 135 (wijziging gebruik) + bijlagen
RIS.9601, RIS.9602

10

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)'+ bijlagen
RIS.9614,RIS.9615

11

Beleidskader Perspectief op Jeugd + bijlagen RIS.9630 t/m RIS. 9633 en 20.000405, 20.000418,
20.000419 en 20.000421

12

Onderzoeksrapport RKE 'Informatie, safe of zeef? + bijlagen RIS.9527, RIS.9528

13

Verordening en tarievenlabel Lijkbezorgingsrechten 2020 + bijlagen RIS.9651, RIS.9652 en
20.001403

14

Verzoek tot aanpassing bestemmingsplan 'Nieuw-Amsterdam - Veenoord, industrie- en
bedrijventerrein De Tweeling' af te wijzen+ bijlagen RIS.9606 t/m RIS.9609
B stukken

Nr. Onderwerp
1

Begroting 2020 Wildlands en Atlastheater - Bekrachtiging geheimhouding

1a

Vaststelling grondexploitatie Uitgifte grond Het Waal Emmerhout - Bekrachtiging geheimhouding

2

Parkeerverordening Emmen 2020 + bijlage RIS.9612

3

Lijst A 'Ingekomen stukken' en mededelingen

4

Sluiting

N.B.
Nederland verkeert in Corona-crisis. Landelijk zijn extra maatregelen afgekondigd. Openbare, digitale

raadsvergaderingen vinden zonder publiek plaats. U wordt verwezen naar de site van de gemeenteraad
van Emmen. Daar kunt u de vergadering altijd live volgen: www.gemeenteraademmen.nl

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 16 april 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).

