Raadscommissie Wonen & Ruimte 08 maart 2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Digitale vergadering, enkel live te volgen
Deze raadscommissievergadering is digitaal. Publiek wordt in verband met de Corona-crisis en de als
gevolg daarvan getroffen maatregelen niet toegelaten in de raadszaal (i.v.m. corona gelden afwijkende
aanmeld termijnen)
Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:

3

Presentatie: n.v.t.

4

Spreekrecht

5

Rondvraag

6

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7

Bespreken B-stukken:

7A

Kaderplan 'Van Afval naar Grondstof': Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid Emmen 20212025 + bijlage RIS.10052

8

Bespreken A-stukken:

8A

Grondexploitatie De Doole Klazienaveen (+ bijlage onder geheimhouding ex art. 86 en art. 25
Gemeentewet ter inzage)

9

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

10

Vaststellen verslag vergadering:

10A Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 1 februari 2021
11

Ingekomen stukken vanuit het college/presidium:
Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12 te
bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende
vergadering

11A Brief wethouder Van der Weide inzake kapvergunning lindes Hoofdstraat
11B Brief wethouder Otter inzake verhuur gebouw Weerdingerstraat 241 Emmen
11C Brief college inzake stand van zaken juridische procedure Pand 88
11D Brief college inzake verlenging geldigheidsduur Beleidsplan VTH 2015-2020 + bijlage RIS.10039
11E Brief college inzake schriftelijke vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over de opslag van kernafval in
Duitse zoutkoepels
12

Overige ingekomen stukken: n.v.t

13

Sluiting

Uitnodiging: Het presidium nodigt voor deze vergadering uit: burgemeester en wethouders

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

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht in deze commissie dan wordt u verzocht dat uiterlijk
donderdag 4 maart a.s. te doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591.
Nadere informatie over het spreekrecht kunt u vinden op www.gemeenteraademmen.nl

