
Besluitenlijst Agendacommissie d.d.  22 januari 2020
Algemene punten
Terugblik commissievergaderingen

1. 15 januari 16.30 (Cliëntervaringsonderzoek WMO / MJP Energie)

Het MJP Energie gaat naar discussie in de gemeenteraad. 

De agendacommissie discussieert over de vraag: Hoe gaan we om met een stuk als maar één 

partij discussie wil de rest van de raad niet? 

Conclusie: De commissie adviseert aan de raad over de (wijze van) behandeling in de 

raadsvergadering. De voorzitter van de commissie geeft, gehoord de beraadslagingen in de 

commissie, een advies aan het presidium. In dat advies wordt meegenomen of bij een 

discussiestuk de wens voor een discussie breder bestaat dan een enkeling die een statement 

wil maken. Het presidium stelt gehoord dit advies de concept-agenda van de raad vast. De 

raad gaat uiteindelijk over zijn eigen agenda. 

2. 15 januari 20.00  (Rapport RKC Kapbeleid / Toekomst RKC / Inkoopbeleid)

Geen opmerkingen.

Overig
1. Besluitenlijst Agendacommissie 15 januari jl.

Opmerking: Er vindt een nuancering plaats over het advies aan het college bij de 

Barkmolenstraat. De agendacommissie heeft aangegeven dat het aan de wethouders zelf is 

om te bepalen of ze al dan niet aanwezig zijn bij de behandeling van de Barkmolenstraat. 

2. Nogmaals: Groenplan

Besluit: De agendacommissie heeft kennis genomen van nadere toelichting door de 

organisatie. Vooralsnog besluit de agendacommissie geen actie te ondernemen. Als het stuk 

rijp is voor besluitvorming oordeelt de agendacommissie opnieuw over de uitlijning van het 

proces. 

3. Nogmaals: Regionale Energie Strategie

a. Vergaderen op het Provinciehuis lijkt geen bezwaar, er moeten allen nog wat 

praktische zaken afgewikkeld worden. Kosten komen neer op tussen de 400 en 500 

euro excl BTW (security hosts, catering + medewerker)

b. Organisatie vraagt om voorafgaand aan bespreking op 26/2 twee presentaties te mogen 

geven, één over energie en één over warmte. 

Besluit: Het is niet wenselijk dat de beeldvorming (presentatie) gehouden wordt 

voorafgaand aan de oordeelsvorming. Gezien de krappe tijdsplanning wordt besloten de 

presentaties te houden voorafgaand aan de fractievergaderingen op maandag 25 

februari om 19:30. 

4. Toekomst Kardinge

Besluit: De agendacommissie is akkoord met de voorgestelde bijpraatsessie in Kardinge op 

26 februari van 10:00 tot 11:30.

5. Rondvraag.

a. Preadvies omgekeerde right to challenge

Opmerking: Het preadvies initiatiefvoorstel omgekeerde right to challenge v komt op 

11 februari. 

b. LTA

Opmerking: Gemeente Oplossingen is nog bezig met de implementatie van het 



nieuwe systeem. Volgende week wordt de LTA weer besproken in de 

agendacommissie. 

c. Verslagen

Opmerking: De manier van zoeken, naar verslagen, is met de veegcommissies 

veranderd. Dat maakt het wat complexer. Een idee is om de verslagen te labelen 

zodat het de vindbaarheid ten goede komt. Te denken valt aan label met het 

onderwerp, de verantwoordelijke wethouder etc. 

6. Bijeenkomsten:

a. Terugblik

i. Trainingen GO RIS (8 en 15 januari)

Opmerking: De training werd als matig nuttig ervaren als je al een keer 

ingelogd had bij gemeenteoplossingen. 

ii. Informatiebijeenkomst co-creatie Kloppend Hart Paddepoel (8/1)

iii. Radenconferentie Toekomstvisie NPG (13/1)

iv. Technische sessie afvalbeleid (15/1)

v. Werkbezoek Aanpak Ring Zuid (15/1)

b. Vooruitblik

i. Benen-op-tafel-sessie versterking sociale basis (22/1)

ii. Informatieve bijeenkomst Omgevingswet (22/1)

iii. Conferentie Regionale Energiestrategie (23/1)

iv. Kennismaking met dorpshuizen voorm. gemeente Ten Boer (29/1)

Commissievergadering 5 februari: 
5 februari – 16.30 – R. Bolle – W. Meijer

1. Evaluatie gebiedsvisies reclamebeleid

2. Spelen in de binnenstad (initiatiefvoorstel)

3. Snorfiets op de rijbaan

4. Procesbrief integrale mobiliteitsvisie

5 februari – 20.00 (I) – K. van Doesen –             

S. Wannet

1. Bespreekpunten Raadpleging Jeugdzorg

2. Bespreekpunten nieuwe regeling WMO-

vervoer

5 februari – 20.00 (II) – R. van Niejenhuis –     

A. Weiland

Cf.  Aanpassing belastingverordeningen

1. Hardt Hyperloop Testcentr. Meerstad-Nrd

2. Verloop jaarwisseling 2019-2020

3. Stand van zaken experiment gesloten 

coffeeshopketen

Doorkijk raad 12 februari (voorstel/besluit volgt volgende 
vergadering)
Conform: Aanpassing belastingverordeningen

Discussie: Spelen in de binnenstad



Stukken uit het college
Raadsvoorstellen

Titel voorstel  (link) Aanvragers Besluit 

Begroting Veilig Thuis 2020 (24186-2020) Reeds over besloten: 
rechtstreeks als discussiestuk 
naar raad 29/1

Aanpassing belastingverordeningen 2020 
(24779-2020)

Stp

Collegebrieven
Titel brief (link) Aanvragers Besluit

Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-
Noord (24569-2020)

CU, 100%, GL, 
SP, PvdD

Bespreken

Snorfiets op de rijbaan (SNOR) (24676-2020) D66, GL, S&S Reeds over besloten: agenderen 
voor bespreking in commissie 
5/2 (alternatieve vorm)

Evaluatie gebiedsvisies reclamebeleid 
(24715-2020)

CDA, PvdA, 
100%, SP

Bespreken

Wijzigingsbesluit portefeuilleverdeling 
(24826-2020)

Evaluatie Zernike Route West (24766-2020)

Voorgenomen afwijking van het 
bestemmingsplan m.b.v. categorieënlijst 
verklaring van geen bedenkingen Wabo
De cie.leden R&W heeft separate mails 
ontvangen met ontwerpbesluit, motivering 
en overige bijlagen over:

1. (6-1, 14.47 uur) aanvraag van dhr. 
P.P. Antuma over locatie de Helper 
Oostsingel 42

Niet op gepiept, dus kan 
worden afgehandeld door VTH
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Begroting-Veilig-Thuis-2020-24186-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-Zernike-Route-West-24766-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijzigingsbesluit-portefeuilleverdeling-24826-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Wijzigingsbesluit-portefeuilleverdeling-24826-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-gebiedsvisies-reclamebeleid-24715-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-gebiedsvisies-reclamebeleid-24715-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Snorfiets-op-de-rijbaan-SNOR-24676-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Hardt-Hyperloop-testcentrum-Meerstad-Noord-24569-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Hardt-Hyperloop-testcentrum-Meerstad-Noord-24569-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanpassing-belastingverordeningen-2020-24779-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanpassing-belastingverordeningen-2020-24779-2020.pdf


Aangekondigde stukken 
Titel stuk Aanvragers Besluit 

Procesbrief mobiliteitsvisie Deze week uit college, bij voorbaat agenderen

Bespreekpunten Raadpleging 
Jeugdzorg

Reeds besloten dat dit wordt geagendeerd voor 
5/2 (avond)

Bespreekpunten nieuwe 
regeling WMO-vervoer
(worden aangeleverd door SP)

SP Reeds besloten dat dit wordt geagendeerd op 5/2

Initiatiefvoorstel Spelen in de 
Binnenstad

Reeds besloten dat dit wordt geagendeerd op 5/2 
(wachten is wel op preadvies, streven is 
volgende week in college)

Verloop jaarwisseling 2019-
2020

Deze week uit college, bij voorbaat agenderen

Stand van zaken experiment 
gesloten coffeeshopketen

Deze week uit college, bij voorbaat agenderen

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

Verzoek om extra BOT-sessie 
over toekomst Kardinge 

College 
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