Raadsoverleg

Winsum, 9 april 2021
Aan: De leden van de raad en de fractieassistenten

Hierbij de agenda voor het openbare raadsoverleg op:

Woensdag 28 april 2021:
Raadsoverleg I, aanvang 16.30 uur
Raadsoverleg II, aanvang 20.00 uur

Het raadsoverleg wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende
maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal
via een videoconferentie gehouden.
De fracties worden verzocht uiterlijk op maandag 26 april om 12.00 uur bij de griffie opgave te
doen van de bij het raadsoverleg aanwezige vertegenwoordigers en de woordvoering per
agendapunt.
De raadsvergadering volgend op dit raadsoverleg is op woensdag 12 mei 2021,
aanvang: 19.00 uur.

De agendacommissie van de raad.
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RAADSOVERLEG I
Datum: 28 april, aanvang: 16.30 uur
Eindtijd (max.): 19.00 uur
Voorzitter: Henk Koopmans

(Voorlopige) A G E N D A
1.

Opening van de vergadering en mededelingen

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Bestemmingsplan Boogplein
Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis
Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een voorstel besproken waarin de
raad gevraagd wordt in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Boogplein Winsum en het bestemmingsplan vast te stellen..

4.

Ontwikkeling Oostpolder/uitbreiding bedrijventerrein Eemshaven
Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis
Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad bespreekt de raad het voornemen om het
bedrijventerrein Eemshaven uit te breiden De raad kan in zijn vergadering van 12 mei a.s.
wensen en/of bedenkingen aangeven.

5.

Krediet NPG-project Waterwerken Zoutkamp
Portefeuillehouder: Theo de Vries
Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad
gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 1.459.091 (ex btw, € 1.765.500 incl
btw) voor het project waterwerken Zoutkamp en de begroting overeenkomstig te wijzigen.

6.

Havenbeheerverordening Lauwersoog
Portefeuillehouder: Theo de Vries
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad is er gelegenheid de voorgelegde
beheerverordening, waarin kaderstellende regels voor de scheepvaart in de haven van
Lauwersoog worden vastgelegd, te bespreken.

7.

Notitie Grondprijzen 2021
Portefeuillehouder: Theo de Vries
Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt een notitie besproken, waarin het
college aan de raad voorstellen doet voor het vaststellen van de prijzen voor uit te geven
bouwgronden.

8.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Begroting 2022 GR Groningen Seaports
Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis
De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt besproken, de raad is in de
gelegenheid op 12 mei a.s. een zienswijze vast te stellen.
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9.

Motie PvdA: Omgevingsvisie en burgerberaad

10.

Rondvraag

11.

Sluiting
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RAADSOVERLEG II
Datum: 28 april, aanvang: 20.00 uur
Eindtijd (max.): 21.30 uur
Voorzitter: Karen Hansems

(Voorlopige) A G E N D A
1.

Opening van de vergadering en mededelingen

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Portefeuillehouder: Mariette de Visser
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het voorgelegde beleidsplan besproken.

4.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021
Portefeuillehouder: Kristel Rutgers
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad is de raad in de gelegenheid de voorgelegde
concept-verordening te bespreken.

5.

Gemeenschappelijke Regelingen

6.

Rondvraag

7.

Sluiting
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