
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 11 maart 2020 

Algemene punten
Terugblik 4 maart

- 16.30 uur: Er is enige verbazing over de reden die werd gegeven om Airport Eelde af te 

voeren van de agenda (nl. afwezigheid burgemeester). Via het presidium zal de vraag worden 

teruggelegd bij het college of en zo ja hoe/wanneer het onderwerp alsnog geagendeerd kan/

moet worden.

- 20.00 uur: geen opmerkingen

Overig
1. Besluitenlijst agendacommissie 4/3/20 wordt conform vastgesteld.

2. Afvalbeleid: tijdens het LTA-overleg met wethouder Chakor is het belang van een technische 

sessie voorafgaand aan de politieke bespreking naar voren gebracht. Agendacommissie is 

akkoord, voorkeur voor 13 mei om 10.00 uur, en dan de politieke bespreking op 20 mei.

3. Lokaal Plan van Aanpak versterking 24/3 in college, met andere gemeentes afgesproken 

behandeling in raden april (eerder bericht was: mei). Mededeling v.k.a.

4. Regio Groningen Assen – jaarstukken komen pas half maart vrij, advies is (i.t.t. eerdere wens 

agendacommissie) om eerst Toekomstagenda te bespreken en pas daarna de jaarstukken. 

Agendacommissie gaat akkoord.

5. Verzoek rekenkamer om jaarverslag rekenkamercommissie 2019 te agenderen en voorzitter 

uit te nodigen voor reflectie en beantwoording vragen. Agendacommissie gaat akkoord.

6. Verzoek namens wethouder Bloemhoff om eind mei/begin juni een tweede bijeenkomst 

rond de maatschappelijke coalitie onderwijs te mogen beleggen, nu met het voortgezet 

onderwijs. Agendacommissie gaat akkoord.

7. Verzoek namens wethouder Gijsbertsen om twee keer per jaar de raad via informerende 

sessies te mogen bijpraten over ontwikkelingen in sociaal domein, en de eerste te beleggen 

in mei (o.a. de LTA-onderwerpen Doorbraakproject, Stapelingsproject en uitvoering 

acceleratie WIJ en inkoop jeugdhulp 2022). Optie: 13 mei, 10.00 – 12.00 uur. Akkoord, is wel 

parallel aan sessie afvalbeleid, zie punt 2, maar dat hoeft geen probleem te zijn.

8. Verzoek namens wethouder Van der Schaaf en wethouder Chakor: gaan op 17 juni op 

excursie naar Duitsland; is echter rekeningdag, verzoek om vóór 15.00 uur ingeroosterd te 

worden. Agendacommissie gaat akkoord omdat dit zo vroegtijdig wordt gemeld. De insteek 

zal zijn om het ruimtelijk domein dan vóór 15.00 uur te agenderen en het sociaal domein 

resp. de financiële kant eind van de middag en ’s avonds.

9. Verzoek namens wethouder Jongman: wil bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de 

sportwereld beleggen rond de harmonisatie van de sporttarieven; bedoeling is om ook de 

raadsleden daarvoor uit te nodigen; kan dit op donderdag 26 maart? Agendacommissie gaat 

akkoord, omdat dit geen bijeenkomst specifiek van of voor de raad is, maar een uitnodiging; 

daarom kan afgeweken worden van de woensdag.

10. Evaluatie experimenten democratische vernieuwing: hier bleken erg weinig raadsleden 

aanwezig; vraag is of raadsleden op andere wijze nog moeten worden meegenomen in 

aparte sessie? of zou dit ‘beloning voor slecht gedrag’ zijn? Hans en/of Koosje zullen met 

Liesbeth overleggen over het opstellen van een onderbouwd agenderingsverzoek.



Stukken uit het college

Raadsvoorstellen
Titel voorstel  (link) Aanvrager

s
Besluit

Adviescommissie voor de Sport, benoemen en herbenoemen leden 
(106505-2020)

x conform

Collegebrieven
Titel brief (link) al besloten op 4 maart jl. Aanvragers Besluit

Werkprogramma 2020-2022 (94925-2020) PvdA, 100%, VVD, 
CU, SP, GL

Bespreken
Op 1 april 2020

Nieuw piepmail 6 maart 

Nieuwe inburgeringswet tkn

Ontwerpbestemmingsplan Openbaar vaarwater 
2019 (107424-2020).pdf

S&S, Stadsp, PvdD, 
GL

Bespreken

Ebbingehof (wensen en bedenkingen) (107657-
2020).pdf

CDA, 100%, SP Bespreken 

Toezegging Esperantokruising.pdf Al meegenomen op 
11/3

Veiligheidsmonitor 2019-3.pdf S&S, 100%, PvdD, SP Bespreken

Inkoopadvies Wmo-begeleiding Haren 2021.pdf 100%, Stadsp, GL Bespreken

PM uit vorige besluitenlijst: 

 Verzoek van 100% Groningen om agendering van Toekomst Drafbaan onder aanlevering van 

bespreekpunten is akkoord. Agendering in april.

 Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment > Er wordt eerst advies gevraagd aan het 

auditcommittee om het daarna mét  advies nogmaals op te nemen in de piepmail

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Werkprogramma-2020-2022-94925-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Adviescommissie-voor-de-Sport-benoemen-en-herbenoemen-leden-106505-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Adviescommissie-voor-de-Sport-benoemen-en-herbenoemen-leden-106505-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inkoopadvies-Wmo-begeleiding-Haren-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/veiligheidsmonitor-2019-3.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toezegging-Esperantokruising.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ebbingehof-wensen-en-bedenkingen-107657-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ebbingehof-wensen-en-bedenkingen-107657-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Openbaar-vaarwater-2019-107424-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Openbaar-vaarwater-2019-107424-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nieuwe-inburgeringswet.pdf


Doorkijk naar agenda raadsvergadering 25 maart a.s.

Overig

Benoeming raadslid Staijen en commissielid Huitenga (en afscheid wth MTG en griffier)

? Initiatiefvoorstel Omgekeerde Right to Challenge (18/3 in commissie)

Conform

? Delfiahaven (11/3 in commissie)

? Historisch museum (11/3 in commissie)

? Innovatiefonds slimmer en beter (18/3 in commissie)

? Decembercirculaire (18/3 in commissie)

? Omgevingsdienst (18/3 in commissie)

1-minuut

Versnelling transformatie sociaal domein

Verkenning Kardinge

Discussie

Overnachtingenmarkt

? Villa B (11/3 in commissie)

? IHP Onderwijs (11/3 in commissie)

? Kadernota weerstandsvermogen (18/3 in commissie)

? Herz bestemmingsregels wonen (18/3 in commissie)

? Circulaire economie (18/3 in commissie)

? Uitv.agenda klimaatbestending Grn. (18/3 in commissie)

Nog te bespreken brieven die evt vanuit de commissie naar de raad kunnen worden gestuurd:  

o Wensen en bedenkingen digitale reclame

o Harmonisatie sociaal culturele accommodaties

o Voortgang Aanpak Ring Zuid

o Conceptvisie Stadslogistiek

o Stand van zaken financiën Warmtestad

o Inzet armoedemiddelen

NB Mariska Sloot heeft aangegeven geen afscheid te willen nemen in de raadsvergadering, en ook 

niet aanwezig te zijn.



Vooruitblik agenda’s komende weken

Deze  week uit B&W

- BORG-rapportage 

- concept-Groenplan 

- Uitgangsnotitie vervoersconcept binnenstadsniveau 

- Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) (Financiering energiecoaches wordt meegenomen) 

- Herzien grexen 2019 

- Herziene grex Meerstad 2018 

- Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 (wensen en bedenkingen)

- Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt / Groninger Forum

In ieder geval in april agenderen (zie hiervoor, bij overige agendapunten):

- Lokaal Plan van Aanpak versterking

- Toekomstagenda Regio Groningen Assen

- Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment (+ advies audit committee 18/3)

- Jaarverslag Rekenkamer(commissie)

- Initiatiefvoorstel Referendumverordening

Vooralsnog 1 april

16.30 uur 

Conform

Bespreken

o Veiligheidsmonitor

o Openbaar Vaarwater

o Ebbingehof

20.00 uur

Conform

o Adviescommissie sport

Bespreken

o Werkprogramma

o Inkoopadvies WMO Haren

o Drafbaan

N.B. Parallel hieraan openbare 

beeldvormende sessie inzake Groenplan 

o.l.v. René (hal Zuiderdiep)

Vooralsnog 8 april 

16.30 uur

- Concept Groenplan

- BORG-rapportage

20.00 uur

- Herziene grexen 2019

- Herziene grex Meerstad 2018

- Actualisatie bouw- en grondexploitatie 

Grote Markt / Groninger Forum

NB geen parallelle commissies mogelijk, ’s 

middags vindt parallel het werkbezoek 

prostitutie met Leeuwarden plaats, ’s avonds 

de raadpleging sport; ’s avonds zal de 

commissievergadering in (de kleinere) zaal 2 

moeten plaatsvinden i.v.m. een ontvangst 

van de burgemeester

vooralsnog 15 april 

- Lokaal Plan van Aanpak versterking

- Toekomstagenda Regio Groningen Assen

- Uitgangsnotitie vervoersconcept binnenstadsniveau 

- Regeling Reductie Energieverbruik

- Gewijzigd kader Eén integraal  afwegingsmoment

- Initiatiefvoorstel referendumverordening

NB wel parallelle commissies mogelijk, nog geen bijeenkomsten na 16.30  uur gepland
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