16 april 2015
--raadsvergadering

A.J. Penninga-Huisman
421055
-div.

Aan: de leden van de raad
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare
raadsvergadering op:
dinsdag, 28 april 2015, aanvang 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens.
Na de opening is er, gedurende 15 minuten, gelegenheid voor het
publiek gebruik te maken van het spreekrecht over de
agendapunten 6 t/m 9.

AGENDA
1)

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2)

Spreekrecht voor het publiek
Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op de
agendapunten 6 t/m 9. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur
melden bij de griffier.

3)

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
Door loting wordt bepaald welk raadslid bij stemming het
eerst zijn/haar stem uitbrengt.

4)

Vaststelling van de besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van 24 en 31 maart 2015, alsmede
de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de vorige
vergaderingen en de bijbehorende lijst van toezeggingen
vast.

5)

Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
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6)

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)
De raad wordt gevraagd het geactualiseerde IHP
2015-2018 vast te stellen en de daarbij behorende
financiële gevolgen.

7)

Ontwikkelingsplan Geïntegreerd Kindcentrum Leens
(GKC)
De raad wordt onder meer gevraagd kennis te nemen van
het Ontwikkelingsplan GKC Leens en het advies over te
nemen om het gemeentehuis als locatie voor het GKC
Leens aan te wijzen.

8)

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het strategische
beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018.

9)

Ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst
Groningen
De raad wordt gevraagd de ontwerpbegroting van de
Omgevingsdienst Groningen voor kennisgeving aan te
nemen.

10)

Begrotingswijzigingen
De raad wordt gevraagd de begrotingswijzigingen vast te
stellen.

11)

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van
gemeenschappelijke regelingen, enz.

12)

Rondvraag

13)

Sluiting

De voorzitter,

Dhr. F.H. Wiersma

P:\raad\CONV10.28apr.

