Gemeenteraad 25 maart 2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
Deze vergadering is digitaal.
Publiek wordt in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen niet
toegelaten in de raadszaal.
A stukken
Nr. Stukken

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

Vragenhalfuur

2A

Interpellatiedebat "Ontwikkelingen Biochron"

3

RA21.0011 Notulen openbare raadsvergadering van 18 februari 2021

4

RA21.0010 Grondexploitatie De Doole Klazienaveen (+ bijlage onder geheimhouding ex art. 86 en
art. 25 Gemeentewet ter inzage)
B stukken

Nr. Stukken
1

RA21.0009 Kaderplan 'Van Afval naar Grondstof': Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid
Emmen 2021-2025 + bijlage RIS.10052 en bijlagen RIS.10061 t/m RIS.10063 en bijlage
RIS.10098 (motie)
Stukken

Onderwerp

RIS.10052

Bijlage bij RA21.0009 - Kaderplan van Afval naar Grondstof

RIS.10061

Bijlage bij RA21.0009 - Resultaat Enquête online

RIS.10062

Bijlage bij RA21.0009 - Resultaat Enquête schriftelijk

RIS.10063

Bijlage bij RA21.0009 - Communicatiestrategie Van Afval naar Grondstof

RIS.10098

Motie inzake financiële compensatie afval

1A RIS.10097
2
3

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag: Aandacht Nedersaksenlijn

RA21.0014 Lijst A 'Ingekomen stukken' en mededelingen
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 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).

