
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 8 april 2020 
Digitale vergadering met: Koosje van Doesen, Hans Sietsma, Berndt Benjamins, Rik van Niejenhuis, 

Wim Koks, Rene Bolle, Josine Spier, Karin van Engelenhoven, Willeke Bierman, Annemarieke 

Weiland, Wolbert Meijer, Greet Mulder. 

1. Besluitenlijst agendacommissie 01/04/20 = akkoord.

2. Commissies 15 april op basis van presidiumbesluit. Agendacommissie besluit de collegebrief 

Beter Benutten niet te agenderen gezien de beslissing van het presidium. Verder besluit de 

agendacommissie om de avondvergadering naar de middag te zetten. De commissies op 15 

april komen er dan als volgt uit te zien: 

15.00 – 15.45 uur

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020  ( De Rook)

16.00 – 17.00 uur

Vragenuur (zelfde opzet als voor 8 april)

17.30 – 18.15 uur

Notitie reikwijdte en detailniveau tbv Structuurvisie Reitdiepzone (vdSchaaf) 

- Verdeling voorzitters / raadsadviseurs

o Keuze is gemaakt voor combi van fysiek en digitaal. Voorzitter en raadsadviseur zijn 

fysiek aanwezig.

15.00 uur: voorzitter: Hans Sietsma.

16.00 uur: voorzitter: Berndt Benjamins.

17.30 uur: voorzitter: Rik van Niejenhuis.

Raadsadviseur voor alle 3 bijeenkomsten: Wolbert Meijer. 

- Omgang met insprekers

o Alleen schriftelijk inspreken mogelijk, tekst onder de agenda:

Vanwege de coronacrisis kunnen we geen publiek toelaten tot de vergaderingen. 

Deze zijn wel via de live-uitzending te volgen. Als u had willen inspreken op één van 

de geagendeerde onderwerpen, kunt u dat nu schriftelijk doen. Stuurt u dan uw 

inspreektekst (richtlijn ca. 300 woorden) uiterlijk 24 uur voor de vergadering naar 

griffie@groningen.nl Deze tekst zal dan aan alle raadsleden worden toegezonden en 

aan de agenda bij het desbetreffende agendapunt worden gehangen. De voorzitter 

zal aan het begin van de bespreking uw tekst voorlezen en de deelnemers aan de 

vergadering verzoeken deze te betrekken bij hun woordvoering

- Mededelingen van het college

o Wat te doen met mededelingen uit het college (incl. de eerder ontvangen 

schriftelijke mededelingen)? 

Agendacommissie gaat akkoord met voorstel griffie: alle de afgelopen tijd 

binnengekomen (schriftelijke) mededelingen aan agenda van 15.00 uur hangen, dit 

kenbaar maken bij college (ook dat hier evt. vraag over gesteld kan worden); nieuwe 

(mondelinge) mededelingen van het college kunnen uiteraard zowel aan De Rook als 

Van der Schaaf meegegeven worden.

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


3. Raad 22 april

Diversen

Benoeming wethouder Diks en beëdiging griffier Spier.

N.B.: wethouders worden per schriftelijke stemming benoemd. De 

aangenomen Noodwet maakt (digitale) stemming mogelijk. Er komt hiervoor 

een voorstel voor het presidium.

Conformstukken (met evt. stemming over moties) 

Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment 

Vaststelling bestemmingsplan Dorpsweg 36 Garmerwolde (1 piep: PvdD)

Onderdoorgang Paterswoldseweg (BCF) (137481-2020)

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020 

Evt stemmingen over moties bij collegebrieven

(oorspr. 25/3) Conceptvisie-Stadslogistiek

(oorspr. 25/3) Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge 

(indien moties) Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. Structuurvisie 

Reitdiepzone

Bespreekstukken

Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen

- M.b.t. stukken uit raad 25/3: deze zijn al in commissie besproken, toen doorgestuurd naar 

raad omdat fracties moties wensten in te dienen. Voorstel: moties schriftelijk laten indienen 

bij griffie, naar raad via dagmail, idem naar college, en aan agenda hangen, geen bespreking, 

alleen kort oordeel college, stemverklaringen en stemming. Agendacommissie is hiermee 

akkoord.

Griffie doet navraag of fracties die moties hebben aangekondigd, deze gestand doen. 

- M.b.t. Lokaal Programmaplan NPG: Dit stuk komt pas 14/4 uit B&W, kon dus niet 

meegenomen worden bij commissies 15/4. Moet wat college betreft wel in april besproken 

worden. Argumentatie: noodzakelijk om het programma tijdens de bestuursvergadering van 

het NPG op 29 juni te agenderen; minimaal 7 weken nodig voor advies onafhankelijke 

beoordelingscommissie en tijdig beschikbaar maken van stukken aan bestuur NPG; college 

wil eerst de raad meenemen en de mogelijkheid geven wensen en bedenkingen te uitten. 

Gevraagd naar gevolgen van evt. besluit om het niet in april te agenderen:

1. College hoeft raad niet om input te vragen, dus zou kunnen zeggen: wij gaan gewoon 

door en in juli ligt er definitief plan

2. Als raad college opdracht geeft om daarmee te wachten: zou vertraging kunnen 

betekenen voor planvorming m.b.t. dorpsvernieuwing in aardbevingsdorpen.

Agendacommissie is akkoord met agendering. 

- Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Held III (148395-2020)   Dit raadsvoorstel is 

afgelopen weekend via de piepmail gegaan. Verzoek bestuursadvisering: Zou dit nog in (eind) 

april kunnen? 22 april bijv.? We zijn bezig met selectie stedenbouwkundig bureaus, ivm 

voortgang graag zsm, als dat mogelijk is. Als het echt niet anders kan, dan in mei. NB: slechts 

één piep van PvdA. Agendacommissie is akkoord met agendering als conform. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorbereidingskrediet-gebiedsontwikkeling-De-Held-III-148395-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-Dorpsweg-36-Garmerwolde-137645-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Onderdoorgang-Paterswoldseweg-BCF-137481-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Notitie-reikwijdte-en-detailniveau-t-b-v-Structuurvisie-Reitdiepzone.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Notitie-reikwijdte-en-detailniveau-t-b-v-Structuurvisie-Reitdiepzone.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-73049-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Conceptvisie-Stadslogistiek.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kadernota-weerstandsvermogen-en-risicomanagement-2020-75701-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gewijzigd-kader-Een-integraal-afwegingsmoment-75698-2020.pdf


4. Doorkijk tot de zomer

Presidium heeft besloten dat de doorkijk m.b.t. stukken voor mei en juni eerst via alle fracties moet, 

die alle stukken kunnen ‘stoplichten’ (rood, oranje, groen); pas daarna naar agendacommissie. 

Op verzoek van de agendacommissie zullen de onderwerpen worden genummerd. 

Gezien het besluit van het presidium waarschuwt de agendacommissie te waken voor eigen positie. 

Aangenomen wordt dat gezien de bijzondere periode waarin we zitten dit een eenmalige actie van 

het presidium betreft. Het is lastig om op basis van alleen stoplichtkleuren agendering te bepalen. 

Daarom verzoek aan de fracties om bij rood ook motivatie te geven.  

- Agendacommissie is akkoord met legenda met toevoeging van motivatie bij rood. Tevens 

toevoeging dat het gaat om de periode tot 1 juli. Opmerking: Groen (dus doorgaan) kan in de 

praktijk best betekenen dat je het er niet mee eens bent, als het een raadsvoorstel betreft 

kun je er tegen stemmen tijdens de raad. 

- Agendacommissie is het eens met conclusie dat stoplichtsysteem nu in de plaats komt van 

piepsysteem.

- Eens met 21/4 als deadline voor fracties (één week voor agendacommissie die eerste 

commissies van mei moet vaststellen). 

- Bespreekpunten 100% en VVD over Drafbaan worden aan de lijst toegevoegd. 

Agenderingsverzoek Sietsma over democratische experimenten wordt ingetrokken. 

- Bijgevoegd memo van organisatie over participatie Groenplan is adequate reactie op 

stellingname/vraag agendacommissie vorige week, waarmee bespreking achterwege kan 

blijven. College heeft inspraak geregeld door mogelijkheid te geven om afspraak te maken 

om stukken fysiek in te zien. 

Met betrekking tot twee stukken gaat agendacommissie akkoord met een schriftelijke procedure. 

a. Ontwerpbestemmingsplan-Openbaar-vaarwater-2019 reacties schriftelijk inzamelen, college 

vragen daar expliciet op terug te komen bij definitief stuk, net als zienswijzen.

b.Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord     reacties schriftelijk inzamelen, college 

vragen daar expliciet op terug te komen bij het ontwerp.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerp-Structuurvisie-De-Suikerzijde-deelgebied-noord.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Openbaar-vaarwater-2019-107424-2020.pdf


5. Beeldvormende sessies
De agendacommissie vraagt de griffie om per sessie te kijken wat digitaal mogelijk is. 

15 april: 

- Toelichting Lokaal Programmaplan NPG (afhankelijk van B&W 14 april). Stuk moet 22 april in 

raad. Traject aldus besproken in begeleidingscommissie.

April/mei: 

- Aanbod om over de grondexploitaties (te bespreken in mei) via de mail schriftelijke vragen te 

stellen

- Aanbod voor een digitaal technisch vragenuur over Voorontwerp structuurvisie De 

Suikerzijde deelgebied noord

13 mei:

- Verzoek om beeldvormende sessie m.b.t. 4 LTA-items: Beoogde bespreekpunten zijn: 1. 

informatie over/stand van zaken Doorbraakproject, Stapelingsproject en uitvoering 

acceleratie WIJ; 2. Inkoop jeugdhulp 2022 (inclusief halfjaarlijkse update ontwikkelingen 

jeugdzorg). Met name inkoop jeugd kan geen uitstel verdragen; zou eventueel via brief 

kunnen, maar dan begin juni.

Agendacommissie gaat akkoord met een brief over inkoop jeugd in juni. Indien nodig kan dan 

nadien een informerende sessie worden georganiseerd. De overige 3 onderwerpen kunnen na de 

zomer. 

Mei/juni:

- Sociale inclusie onderwijs - bijeenkomst met VO 

- Project Bijstand op Maat: opbrengsten en inzichten  (staat nu voor juni gepland, zou evt later 

kunnen)

Juni of later:

- Verzoek college om een informele (technische) sessie over de Reitdiepzone

- Er stond bijeenkomst over het GON voor mei, moet later ingehaald worden

- Informele sessie De Held III (aanbod college)

PM

- Expertmeeting sport > zou op 8 april, wanneer nu? Relatie met Beter Benutten?

Rene vraagt via de app van de voorbereidingsgroep expertmeeting sport hoe men wenst om te 

gaan met de expertmeeting. 

- Technische sessie windverkenning

- Vragencarrousel gemeenterekening

- Werkbezoeken prostitutie i.c.m. Leeuwarden / Vrijdag / Meerstad

- Kennismakingsgesprek met adviesraad voor de sport

- Tweede raadpleging burgers inkoop jeugd

Rondvraag:

Hans vraagt om de LTA-gesprekken met de portefeuillehouders weer in  te plannen (juni), evt. 

digitaal. Griffie onderneemt actie. 
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