Agenda Agendacommissie d.d. 29 januari 2020
Algemene punten
Terugblik commissievergaderingen
1. 22 januari 16.30 (herijking afvalbeleid / afvalstromen ARCG)
Geen opmerkingen
2. 22 januari 20.00 (Barkmolenstraat / werkwijze raad)
De agendacommissie reflecteert op de wijze waarop de discussie werd gevoerd rondom de
Barkmolenstraat.
Conclusie: Als er gesproken wordt dan wordt er gesproken via de voorzitter. Een interruptie
is kort van aard en is in principe een vraag maar kan ook een korte opmerking zijn.

Overig
1. Besluitenlijst 22 januari
a. N.a.v.:
De agendacommissie constateert dat er een signaal komt dat er weinig technische
vragen gesteld worden. Tegelijkertijd constateert de agendacommissie ook dat het
altijd mogelijk is voor raadsleden om technische vragen te stellen, de organisatie
goed te bereiken is en dat de meeste raadsleden hun weg wel weten te vinden.
2. Verzoek college: Lokaal Plan van Aanpak versterking > graag besluitvorming in maart.
Conclusie: De agendacommissie neemt dit mee bij de agendering in maart.
3. Verzoek college: Of de agendapunten bij de vergadering van 5 februari omgewisseld kunnen
worden.
Conclusie: De agendacommissie gaat akkoord. De nieuwe volgorde wordt: Bespreekpunten
WMO-vervoer en daarna bespreekpunten jeugdzorg.
4. LTA
Conclusie: In maart komen er weer LTA gesprekken met een afgevaardigde van de
agendacommissie per portefeuillehouder. Daar wordt ook aandacht besteed aan
agendapunten waarbij het belangrijk is het proces uit te lijnen.

Stukken uit het college
Raadsvoorstellen
Titel voorstel (link)
Harmonisatie subsidieregeling oud papier
(34973-2020)

Aanvragers

Besluit
Conform.
Na overleg met de voorzitter
wordt dit stuk toegevoegd
aan de commissieagenda
van 05 februari.

Collegebrieven
Titel brief (link)
Projectplan kansrijke Start Groningen
(34478-2020)

Aanvragers
CU

Besluit
t.k.n.

Aanvulling nota bodembeheer PFAS (wensen
en bedenkingen) (34623-2020)

SP

t.k.n.

GEHEIMHOUDING EX ART 25
GEMEENTEWET (37123-2020)

t.k.n.

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

SP

t.k.n.

1.
(23-1, 10.34 en 10.36 uur, 2 delen)
aanvraag van dhr. J. Hortensius over
aanvraag Zonnepark Glimmen

Aangekondigde stukken
Titel stuk

Aanvragers

Besluit

Overig (bijv. werkbezoeken, hoorzittingen etc)
Onderwerp
Verzoek van Vrijdag om
(jaarlijks) werkbezoek te
plannen in mei

Aanvragers
Vrijdag

Besluit
Inplannen

