Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 12 februari 2020
Algemene punten
Terugblik commissievergaderingen
1. 05 februari 16.30 en beide cie’s om 20.00 uur
N.a.v. stellen de voorzitters vast dat het van belang is, dat bij het vragen stellen aan
insprekers het gaat om aanvullende informatie en niet om het doen van een deel van de
woordvoering.
2. Het parallel vergaderen lijkt goed te zijn verlopen.

Overig
1. Besluitenlijst Agendacommissie 29 januari jl. is akkoord.
2. Afhandeling LTA en IM lijst: De agendacommissie is ermee akkoord om i.v.m. de
navolgbaarheid van de LTA en de IM lijst tot de zaterdag voor de raadsvergadering
wijzigingen zichtbaar door te voeren (status > nieuw, gewijzigd, voorstel: afvoeren).
Vervolgens de LTA en IM lijst statisch te maken vanaf de zaterdag voor de raadsvergadering
(zodat fracties nog commentaar kunnen leveren op de voorgestelde wijzigingen; doorgeven
aan griffie dinsdag na fractie). En dan na de raadsvergadering op woensdag de LTA en de
IM lijst te vernieuwen. Afgesproken wordt dit duidelijk te communiceren naar de fracties.
3. De raad heeft niet gereageerd op het aanbod van wethouder Chakor in raadsvergadering
m.b.t een technische sessie kapbeleid. Dus gaat de agendacommissie ervan uit dat daar dan
ook geen belangstelling voor bestaat.
4. N.a.v. het Memo ‘Voortgang Windverkenning tussentijdse informerende sessie’, behorende
bij collegebrief Voortgang windverkenning, kiest de agendacommissie voor optie 1b:
presentatie en gesprek + gesprek met betrokkenen Westpoort en Roodehaan
(Hiervoor 3 uur te reserveren na 12 maart)
5. N.a.v. het Memo ‘Werksessie gemeenteraad over groenplan’ besluit de agendacommissie tot
een openbare beeldvormende sessie waarin het Groenplan wordt toegelicht alsmede evt.
dilemma’s t.a.v. het uitvoeringsplan, en waarin ook inwoners kunnen reageren op het
Groenplan en input kunnen leveren voor het uitvoeringsplan.
De raad zelf kan zijn oordeel over het Groenplan en zijn input voor het uitvoeringsplan
vervolgens een week later in de raadscommissie geven. Hierbij kunnen inwoners ook nog
gebruik maken van hun spreekrecht.
6. N.a.v. het Memo ‘Inloop projectbureau voormalige suikerfabriek’ is de agendacommissie
akkoord met het organiseren hiervan op 15 of 22 april a.s.
7. De agendacommissie neemt kennis van de grote hoeveelheid raadsvoorstellen en
collegebrieven, die in maart 2020, aan de raad zullen worden gestuurd.
8. Er zijn verder 3 verzoeken van wethouders binnengekomen om rekening te houden met
agendering i.v.m. andere verplichtingen. De agendacommissie zal hiermee zoveel als
mogelijk rekening houden.
9. Verder zal de collegebrief Kardinge indien mogelijk op 4-3 geagendeerd worden en anders de
week daarop.
10. Nieuwe rol agendacommissie:
De opzet is om de raad zelf meer regie over zijn agenda te geven en de inbreng van inwoners
beter te faciliteren. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
De agendacommissie zal hierin meer het voortouw nemen als vertegenwoordiger van de
raad. Met name door te besluiten op basis van de ingediende verzoeken, zelf te agenderen
waar nodig en processen goed uit te lijnen van start tot besluitvorming.

De griffie zal ondersteunen bij ingediende verzoeken, zodat deze voldoende duidelijk zijn.
De agendacommissies zal haar acties altijd kort motiveren, hetgeen terug te lezen zal zijn in
de besluitenlijsten.

Stukken uit het college
Piepmail 24/1 > agendacommissie 29/1 > geen agendapunten voor maart uit gekomen
Onderstaand is resultaat piepmails 31/1 en 7/2

Raadsvoorstellen
Titel voorstel (link)
Innovatiefonds slimmer en beter (45334-2020)
Bijlage Kader Innovatiefonds Slimmer en Beter

Aanvragers
VVD, SP,

Advies (> Besluit)
Conform

Routekaart Circulaire Economie (45524-2020)
Bijlage 1 Circulaire Economie
Bijlage 2 Action Plan for Groningen
Bijlage 3 The case of Groningen

D66, VVD, GL, PvdD,
PvdA, CU,

Bespreken

Decembercirculaire gemeentefonds 2019 (457882020)

x

Conform

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen
2020-2024 (60013-2020)

CDA, CU, D66, S&S,
VVD, GL, PvdD, SP

Bespreken

Wijziging-GR-Omgevingsdienst-Groningen-584732020

Conform

Collegebrieven
Titel brief (link)
Ontwerp bestemmingsplan Veegplan 2019
(45267-2020)
Bijlage Veegplan 2019 Toelichting en regels
Bijlage Veegplan 2019 verbeelding

Aanvragers
X

Advies (> Besluit)
tkn

Jaarverslag leerplicht en Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC) (45657-2020)
Bijlage jaarverslag leerplicht RMC 2018-2019

X

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2020
Wabo en Bodem (45876-2020)
Bijlage Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht
2020 Wabo en Bodem

VVD, GL, SP, CU,

Bespreken

Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport
Eelde NV d.d. 27 januari 2020

GL, SP, PvdD, PvdA,

Bespreken

Voortgang windverkenning Groningen

VVD

t.k.n. > informatieve
sessie, zie memo ad.4

tkn

Voorstel t.a.v. Agenda’s
26 februari – 20.00 – R. Bolle – W. Meijer
Extra commissievergadering in de Statenzaal Provinciehuis. Consultatiedocument RES (deze week uit
college) Er zal geen uitzending zijn, wel een audiobestand aan de agenda en een woordelijk verslag.

Doorkijk (voorstel/besluit volgt volgende vergadering)
4 maart (2 vergaderingen)
1. Conform:
a. Innovatiefonds slimmer en beter
b. Decembercirculaire gemeentefonds
c. Wijziging GR omgevingsdienst
2. Bespreken:
a. routekaart circulaire economie
b. uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen
c. uitvoeringsprogramma omgevingsrecht
d. aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde
e. … keuze uit stukken vanuit college deze week …

Volgende week voorjaarsvakantie;
Fracties wordt gevraagd zoveel mogelijk wel te piepen. Wellicht moet agendacommissie anders zelf
een keuze maken.

