
Besluitenlijst Agendacommissie 8 januari 2020

Algemene punten
Terugblik commissievergaderingen

1. N.v.t.

Overig
1. Besluitenlijst vorige vergadering (18/12)

a. Naar aanleiding van: voortaan niet alleen  aantal  piepers, maar ook namen fracties.

b. Groenplan / Klimaatadaptatie > nog geen antwoord vanuit college/organisatie op 

gestelde vragen, wordt nogmaals nagevraagd.

c. Wijziging agenda 15/1, 16.30 uur

i. Voorzitter Van Zoelen

ii. Toevoeging conformstuk (benoeming RvT Opb Ond)

2. Mededelingen en rondvraag: hoe weten wethouders in welke veegcommissie ze 

mededelingen kunnen doen, en raadsleden in welke ze rondvraag aan specifieke wethouder 

kunnen stellen?

a. Principe: college kan in elke commissie  over alles mededelingen kan doen, en 

raadsleden kunnen in elke commissie over elk onderwerp rondvragen kunnen stellen

b. Praktijk: wel handig dat mededelingen gedaan worden richting raadsleden die  

feeling met onderwerp hebben, en dat rondvragen ook  meteen beantwoord kunnen 

worden (lukt meestal niet als desbetreffende wethouder niet aanwezig is)

c. Richtinggevende, maar niet verplichtende verdeling:

i. 8 januari, 16.30 uur > Broeksma

ii. 8 januari, 20.00 uur > Van der Schaaf, De Rook, Chakor

iii. 15 januari, 16.30 uur > Gijsbertsen, Jongman, Bloemhoff, Broeksma

iv. 15 januari, 20.00 uur > Chakor

v. 22 januari, 16.30 uur > Chakor 

vi. 22 januari, 20.00 uur > Schuiling, Van der Schaaf

3. Werkbezoek ARZ 15/1: verzoek vanuit PS om te mogen aanhaken. Vanuit organisatie geen 

bezwaar. Agendacommissie is akkoord. René Bolle zal als voorzitter optreden.



Stukken uit het college
Raadsvoorstellen

Titel voorstel  (link) Besluit

Juridische onderbouwing Ontwikkelmodel fin. 
verdeelsleutel Beschermd Wonen en Opvang 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 15  januari (a.c. 18/12)
Gezien de inhoud van het stuk is de vraag of het  
niet op conform kan. Zal via de voorzitter 
voorgelegd worden aan commissie.

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 
2020-2023 (417596-2019)

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 8 januari (a.c.  18/12)

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 
2020-2023 (417599-2019) 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 8 januari (a.c.  18/12)

Meerjarenprogramma Energie 2020-2023 
(417602-2019) 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 15 januari (a.c.  18/12)

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020-
2023 (417606-2019) 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 8 januari (a.c.  18/12)

Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023 
(417724-2019) 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 8 januari (a.c.  18/12)

Herbenoeming lid Raad van Toezicht 
Openbaar Onderwijs Groningen (418109-
2019) 

Reeds bij voorbaat als conformstuk geagendeerd 
op 15 januari (a.c. 18/12)

Toekomst rekenkamerfunctie (419486-2019) Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 15 januari (a.c.  18/12)

Raadsvoorstel onderzoek RKC kapbeleid 
(418217-2019) 

Reeds bij voorbaat ter bespreking geagendeerd 
op 15 januari (a.c.  18/12)

Collegebrieven
Titel brief (link) Aanvragers Besluit

Toekomstige verwerking afvalstromen ARCG
 

CU, 100%, PvdA Reeds voorgesorteerd voor 
bespreking op 22/1 (a.c. 
18/12)

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsweg 36 
Garmerwolde 

SP v.k.a.

Beantwoording twee toezeggingen en een 
motie verkiezingen

SP (S&S heeft 
korte vraag)

v.k.a.

Rapportage interim-bevindingen controle 
2019 en openingsbalans 2019 

v.k.a.

Prestatieafspraken 2020 SP Reeds bij voorbaat ter 
bespreking geagendeerd op 8 
januari (a.c.  18/12)

https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554302
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554302
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554329
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554329
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554310
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554310
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/547848
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/553873
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/553873
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/553716
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554613
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554613
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554602
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554351
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554351
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554351
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554321
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554321
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554296
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554296
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554284
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554284
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554275
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554275
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554264
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/8/Te%20agenderen%20raadsvoorstellen/554264


Opbrengst en afspraken rondje fracties met 
Audit Committee 4 december 2019 

v.k.a.

Vervolg testlab Noord Nederland S&S v.k.a.

Jaarverslag 2018 en ontwikkelingen Fonds 
Ondernemend Groningen 

v.k.a.

Boom Effect Analyse (BEA) Vrydemalaan PvdA, GL v.k.a.

Jaarplanning Grote Evenementen 2020 v.k.a.

Aangekondigde stukken 
Titel stuk Besluit

Herijking Afvalbeleid Reeds voorgesorteerd voor geagendeerd op 22 januari 
(a.c.  18/12) 
Komt deze week uit college. 15 januari technische sessie.

Begroting Veilig thuis Zou 7/1 in college liggen, door technische fout helaas niet 
gebeurd, nu waarschijnlijk volgende week. Moet echter 
wel in januari afgetikt worden, zoals vorige keer al 
gemeld moet er extra geld bij (meer werk/meldingen), en 
Veilig Thuis kan pas nieuw personeel werven als dit 
akkoord is. 
Agendacommissie besluit tot rechtstreeks agendering in 
raad van 29 januari (vooralsnog discussie).

Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen 
van de gemeenteraad

Komt als het goed is op 8/1 uit commissie werkwijze, 
wordt geagendeerd op 22/1

Overig (bijv. werkbezoeken, hoorzittingen etc)
Onderwerp Aanvragers Besluit

Vervolg op raadpleging jeugdzorg Wordt geagendeerd op 5/2 
in de avondcommissie. 

Bespreekpunten bij Uitspraak 
Barkmolenstraat 242-258 te Groningen 
in voorlopige voorziening van de 
rechtbank Overijssel d.d. 17 december 
2019

PvdD, SP, CDA en 
VVD

Wordt geagendeerd op 22 
januari, onder bijvoeging 

collegebrief over dit 
onderwerp (10 april 2019 
behandeld in de 
raadscommissie OenW) 
d.d. 13 maart 2019

Initiatiefvoorstel Spelen in de binnenstad PvdA, D66, GL, CDA Wordt in principe 
geagendeerd op 5 februari 
(in de verwachting dat 
preadvies voor die tijd 
beschikbaar komt)

https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554148
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554143
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554139
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554139
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554132
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554128
https://groningen.raadsinformatie.nl/modules/5/College-%20en%20andere%20brieven/554128


Voorstel t.a.v. Agenda’s 

22/1 – 16.30 uur – Bolle - Meijer

1. Herijking afvalbeleid

2. Toekomstige verwerking afvalstromen ARCG

22/1 – 20.00 uur – Van Doesen - Wannet

1. Bespreekpunten Barkmolenstraat

2. Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad

Doorkijk Raad 29 januari (vaststelling volgende week)

Conform:

- Benoeming nieuwe griffier

- Herbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

Discussie:

- Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer 2020-2023

- Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023

- Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020-2023

- Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2020-2023

- Meerjarenprogramma Energie 2020-2023

- Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025

- Juridische onderbouwing (GR en convenant) Ontwikkelmodel fin. Verdeelsleutel Beschermd 

Wonen en Opvang

- Rapport Rekenkamercommissie Kapbeleid

- Toekomst Rekenkamercommissie

- Afvalbeleid

- Begroting Veilig Thuis

- Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad

Doorkijk Commissie 5 februari / Raad 12 februari
- Vervolg Jeugdzorg

- Initiatiefvoorstel Spelen in de binnenstad

- Verder nog heel veel punten op de LTA voor februari, zou uiterlijk volgende week in college 

moeten liggen, maar signaal vanuit collegeorganisatie is dat er nog heel  weinig is 

aangeleverd, dus  zal voor groot deel maart worden.
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