
Besluitenlijst agendacommissie 1 april 2020
(ONDER VOORBEHOUD INSTEMMING PRESIDIUM VAN 6 APRIL 2020)

Er wordt digitaal vergaderd door de agendacommissie met de volgende mensen:
Bernd Benjamins, Rene Bolle, Koosje van Doesen, Hans Sietsma en Wim Koks.
Namens College: Karin van Engelenhoven.
Griffieondersteuning: Annemarieke Weiland, Willeke Bierman en Greet Mulder. 
Afwezig m.k.: Rik van Niejenhuis, Wolbert Meijer. 

Gezien het digitaal vergaderen wordt meteen naar conclusie/voorstel van de griffie gegaan.
(De doorkijk naar mei/juni wordt volgende week besproken)

De agendacommissie besluit tot het volgende:
- veegcommissie op 15 april waaraan per onderwerp per fractie 1 raads-/commissielid 

deelneemt en 1 collegelid (vast tijdstip per onderwerp).
- Bespreking van de brieven in principe afronden in commissie, alleen door naar raad in geval 

van moties.

- Moties zo mogelijk al meenemen in commissiebespreking, en in ieder geval ruim voor raad 

schriftelijk laten indienen, in raad alleen oordeel college, stemverklaringen, stemming.

- Raadsvoorstellen niet rechtstreeks naar de raad maar eerst bespreken in de commissie.
- Vanaf 13.00 uur bespreking van de raadsvoorstellen, vanaf 16.30 uur bespreking van de 

collegebrieven. 

Griffie belt met de 3 fracties die gepiept hebben op de brief ‘inkoopadvies Wmo-begeleiding Haren 
2021’ om te inventariseren of ze de piep willen handhaven. Wanneer 1 fractie zich terugtrekt, wordt 
de brief niet geagendeerd (inmiddels is duidelijk dat de Stadspartij de piep intrekt en er na de 
aanbesteding op terug wil komen. Ook 100% is hiermee akkoord). 

De meerderheid van de agendacommissie is voor digitaal vergaderen op 15 april, mits er een goed 
systeem beschikbaar is waarbij de deelnemers goed in beeld komen en mee kunnen praten. 
Ook moet er worden gezorgd dat de vergadering gestreamd kan worden zodat ook burgers mee 
kunnen kijken en luisteren. 
Alle voorzitters zijn bereid een deel van de digitale vergadering voor te zitten. 
Vooraf moeten goede spelregels worden afgesproken en per mail worden gedeeld met de leden. 
Hierbij ook goede instructies/tutorial geven (momenteel is de griffier druk bezig in overleg met 
GemeenteOplossingen om een goed systeem in de lucht te krijgen). 
De griffie levert voor agendaoverleg van volgende week een overzicht aan met tijden en voorstel wie 
wat gaat voorzitten. 

Resumerend:
13.00-16.00 uur Bespreking van:

Initiatiefvoorstel-referendumverordening.pdf

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020 (75701-2020).pdf

Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen (wordt pas besproken op 14 april in 
college, deze kan dus niet mee op de 15e)

16.00-17.00 uur Vragenuur (indien nodig)

17.00-21.00 uur Bespreking van:
Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. Structuurvisie Reitdiepzone.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-referendumverordening.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Notitie-reikwijdte-en-detailniveau-t-b-v-Structuurvisie-Reitdiepzone.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kadernota-weerstandsvermogen-en-risicomanagement-2020-75701-2020.pdf


Vervreemding gemeentelijk aandelenbelang GAE NV.pdf

Uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties

Inzet-armoedemiddelen-2020.pdf

(GRIFFIE GAAT INVENTARISEREN BIJ COLLEGE OF DEZE OPZET MOGELIJK IS) 

Dit voorstel van de agendacommissie gaat naar het presidium van komende maandag. Ook daar kan 
nog worden afgewogen wat echt belangrijk is. De agenda voor de veegcommissie kan dan dinsdag 7 
april worden gepubliceerd. Agendacommissie vraagt de griffie om a.s. vrijdag al wel een 
vooraankondiging van de veegcommissie te publiceren. 

Overige zaken:

Op 23 maart heeft het presidium verzocht om terughoudend met het piepsysteem om te gaan. En nu 
de nieuwe werkwijze is uitgesteld, vindt de agendacommissie dat het piepsysteem moet blijven, 
maar hierbij wel de oproep aan de fracties te doen om terughoudend te piepen.  
Dit zou betekenen dat er dus weer wekelijks een piepmail door de griffie wordt verstuurd.

Wat betreft de ‘concept-nota Groenplan Vitamine G’ roept de agendacommissie het college op om 
alles op alles te zetten om zoveel mogelijk reacties van burgers maar ook van fracties mee te nemen. 
In dat geval hoeft de raad hier niet meer over te spreken. Karin overlegt hierover met 
bestuursadviseurs. 

Het college heeft gevraagd om zoveel mogelijk doorgang te houden om ophoping in juni te 
voorkomen. Het zal sowieso erg druk worden in juni waardoor wellicht extra vergaderingen moeten 
worden gehouden.

Volgende agendacommissie: woensdag 8 april 13.00 uur (de doorkijk naar mei/juni wordt z.s.m. 
verstuurd). 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitkomsten-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inzet-armoedemiddelen-2020-95280-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vervreemding-gemeentelijk-aandelenbelang-GAE-NV.pdf
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