Aan de leden van de raad en de wethouders,
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Winsum op dinsdag 10 november 2015 om 19.30 uur in
het gemeentehuis te Winsum.
Winsum, 29 oktober 2015
De voorzitter van de raad,

M.A.P. Michels
************************************************************
Opiniërende raadsvergadering
Agenda:
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Vragenuur

4.

Mededelingen
a. vanuit het college;
b. door afgevaardigden uit de raad

5.

Bespreking door de raad van:
A. Programmabegroting 2016 (reeds in bezit)
B. Wijziging diverse verordeningen, te weten:
1. Leges 2016, inclusief tarieventabel
2. Marktgelden 2016
3. Onroerende-zaakbelastingen 2016
4. Roerende-zaakbelastingen 2016
Bij de eerste termijn staat het de partijen vrij om eventueel een inleidende
beschouwing te houden van maximaal 5 (vijf) minuten). Eventuele
amendementen en moties dienen bij voorkeur binnen deze vijf minuten te
worden toegelicht.

6.

Reactie college
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7.

Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn)

8.

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Besluitvormend (aanvang uiterlijk 22.30 uur):
9.

Ingekomen stukken

10.

Besluitenlijst raad 15 oktober 2015

11.

Kwaliteitsimpuls inrichting Boogplein

12.

Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket
N361

13.

Ontbinden van de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst
Groningen voor inzameling van huishoudelijk afval en omzetting in een
dienstverleningsovereenkomst

14.

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Obergon

15.

Benoeming raadsleden in commissies en algemeen bestuur Ability

16.

Begrotingswijzigingen

17.

Sluiting

Bij eventuele schorsingen kunnen de fracties gebruik maken van de kamers
volgens onderstaande verdeling:
-

Kamer wethouder Verschuren
Kamer wethouder Hoekzema
Kamer wethouder Blok
Fractiekamer
Meymakamer
Ripperdazaal
Onstakamer
Allersmakamer

GroenLinks
Gemeentebelangen
CU
PvdA
VVD
CDA
D66
CDW 2.0

Spreekrecht:
Er is spreekrecht per afzonderlijk inhoudelijk agendapunt van de opiniërende raad
(mening geven) en de ingekomen stukken. Aanmelding voorafgaande aan de
vergadering bij de griffier (0595 – 447777).
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