
Besluitenlijst agendacommissie  d.d. 29 april 2020 
Aanwezig (digitaal): Berndt Benjamins (vz), Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Wim Koks, René Bolle, 

en ambtelijk: Josine Spier, Annemarieke Weiland, Greet Mulder, Wolbert Meijer en Willeke Bierman

Algemene punten

1. Besluitenlijst agendacommissie 22 april 2020 = wordt conform vastgesteld

2. Agenderingsverzoek SP: Plan van aanpak Polder Lageland 

a. Verzoek is dit te agenderen op 13/5

 

Besloten wordt de SP te vragen om bespreekpunten aan te leveren en daarna het verzoek te 

beoordelen voor evt. agenderen in juni. 

Stukken uit het college

Raadsvoorstellen

Titel voorstel  (link) Overwegingen Besluit 

Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen-Leek 
(94445-2020)

Nog open van 
maart / april, 
onvoldoende pieps

Conform in mei

Initiatiefvoorstel-referendumverordening.pdf +
Preadvies initiatiefvoorstel 
Referendumverordening 

Meerderheid rood Na de zomer

Initiatiefvoorstel-Omgekeerde-Right-to-
Challenge-1.pdf 

Onvoldoende  rood 
of oranje, maar 
initiatiefvoorstel 
moet wel even 
aandacht krijgen en 
heeft geen haast

Na de zomer

Resultaten herzieningen grondexploitaties 2019 + 
Herziening grondexploitatie Meerstad + 
Act. bouw- en grondexpl. Gr.Markt Oostzijde, 
Groninger Forum 

Meerderheid oranje, 
moet vóór 
gemeenterekening

Gezamenlijk 
agenderen in mei

Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alt. 
vervoer binnenstad 

Meerderheid oranje, 
spoedige 
besluitvorming 
volgens BA 
belangrijk om verder 
te kunnen met 
planvorming

Agenderen in mei

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Resultaten-herzieningen-grondexploitaties-2019-120102-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorkeurstrace-doorfietsroute-Groningen-Leek-94445-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorkeurstrace-doorfietsroute-Groningen-Leek-94445-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitgangspunten-en-onderzoeksopdracht-alternatief-vervoer-binnenstad-120218-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitgangspunten-en-onderzoeksopdracht-alternatief-vervoer-binnenstad-120218-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Actualisatie-bouw-en-grondexploitatie-Grote-Markt-Oostzijde-Groninger-Forum-120135-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Actualisatie-bouw-en-grondexploitatie-Grote-Markt-Oostzijde-Groninger-Forum-120135-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herziening-grondexploitatie-Meerstad-119979-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Geannuleerd/2020/18-maart/16:30/Initiatiefvoorstel-D66-over-Omgekeerde-Ringht-to-Challenge-14-11-2019-71876-2020/Initiatiefvoorstel-Omgekeerde-Right-to-Challenge-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Geannuleerd/2020/18-maart/16:30/Initiatiefvoorstel-D66-over-Omgekeerde-Ringht-to-Challenge-14-11-2019-71876-2020/Initiatiefvoorstel-Omgekeerde-Right-to-Challenge-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-initiatiefvoorstel-Referendumverordening-158758-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-initiatiefvoorstel-Referendumverordening-158758-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-referendumverordening.pdf


Toekomstagenda Regio Groningen-Assen, 
Kwaliteitssprong voor de regio (127223-2020).pdf

Minderheid oranje Conform in mei

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 
(127472-2020).pdf

Minderheid oranje Conform in mei

Routekaart-Circulaire-Economie-45524-2020.pdf Meerderheid oranje 
(incl. rood), maar 
kan volgens BA ook 
in juni

Doorschuiven naar 
juni

Uitvoeringsagenda-klimaatbestendig-Groningen-
2020-2024.pdf

Meerderheid oranje 
(incl. rood), moet 
volgens BA wel in 
mei, i.v.m. 
Groenplan in juni

Agenderen in mei

Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 
Gemeente Groningen 2020 (138228-2020)

Meerderheid oranje 
(incl. rood), moet in 
mei

Agenderen in mei

Concept Regionale Energiestrategie (RES) 
Groningen (178431-2020)

Meerderheid oranje 
(incl. rood), college 
en stuurgroep 
koersen op mei

Agenderen in mei

Plan van scholen 2021-2024 (167137-2020) Meerderheid 
(afhankelijk van 
inhoud) oranje > 
inhoud geeft geen 
aanleiding tot 
agendering

Conform in mei

Stil asfalt A7 Hoogkerk (178223-2020) Meerderheid oranje Agenderen in mei

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Stil-asfalt-A7-Hoogkerk-178223-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Plan-van-scholen-2021-2024-167137-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Concept-Regionale-Energiestrategie-RES-Groningen-178431-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Concept-Regionale-Energiestrategie-RES-Groningen-178431-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Lokaal-Plan-van-Aanpak-Versterkingsopgave-Gemeente-Groningen-2020-138228-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Lokaal-Plan-van-Aanpak-Versterkingsopgave-Gemeente-Groningen-2020-138228-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoeringsagenda-klimaatbestendig-Groningen-2020-2024-60013-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoeringsagenda-klimaatbestendig-Groningen-2020-2024-60013-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Routekaart-Circulaire-Economie-45524-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Actieprogramma-Geweld-hoort-nergens-thuis-127472-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Actieprogramma-Geweld-hoort-nergens-thuis-127472-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Toekomstagenda-Regio-Groningen-Assen-Kwaliteitssprong-voor-de-regio-127223-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Toekomstagenda-Regio-Groningen-Assen-Kwaliteitssprong-voor-de-regio-127223-2020.pdf


Collegebrieven

Titel brief (link) Aanvragers  Besluit 

Vervreemding gemeentelijk aandelenbelang GAE 
NV.pdf

Minderheid oranje t.k.n.

Uitkomsten pilot Beter Benutten en 
capaciteitsonderzoek sportaccommodaties

Meerderheid oranje 
(incl. rood), heeft 
echter geen haast 
meer

Na de zomer

Inzet-armoedemiddelen-2020.pdf Meerderheid oranje, 
gaat over inzet 
middelen nog dit jaar

Agenderen voor mei

Werkprogramma 2020-2022 (94925-2020) Meerderheid oranje 
(incl. rood), voorkeur 
college voor z.s.m. 
bespreking, om te 
weten of raad 
ingeslagen weg deelt

Agenderen voor mei

Nieuwe inburgeringswet Geen oranje t.k.n.

Ontwerpbestemmingsplan Openbaar vaarwater 

2019 (107424-2020).pdf

Minderheid rood of 
oranje, is al schrift.e 
procedure op gezet

t.k.n.

Ebbingehof (wensen en bedenkingen) (107657-

2020).pdf

Minderheid oranje, is 
al schriftelijke 
procedure op gezet

t.k.n.

Veiligheidsmonitor 2019-3.pdf Minderheid op oranje t.k.n.

Inkoopadvies Wmo-begeleiding Haren 2021.pdf Minderheid op 
oranje

t.k.n

Resultaten BORG-rapportage 2019.pdf Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 

231.pdf

Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).pdf Minderheid  op rood 
of oranje

t.k.n.

Concept-nota 'Groenplan Vitamine G'.pdf Meerderheid op 
oranje (incl. rood), 
echter agendacie 
had al afgezien van 
agendering

t.k.n.

Subsidieaanvragen cultuurnota 2021-2024.pdf Minderheid rood of 
oranje

t.k.n.

Veiligheidsplan veiligheidsregio Groningen 2020-

2024 (wensen en bedenkingen).pdf

Minderheid oranje t.k.n.

Motie nationaliteit onbekend.pdf Minderheid oranje t.k.n.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Regeling-Reductie-Energiegebruik-RRE.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nieuwe-inburgeringswet.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitkomsten-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitkomsten-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Motie-nationaliteit-onbekend.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Veiligheidsplan-veiligheidsregio-Groningen-2020-2024-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Veiligheidsplan-veiligheidsregio-Groningen-2020-2024-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Subsidieaanvragen-cultuurnota-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Concept-nota-Groenplan-Vitamine-G.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerpbestemmingsplan-Friesestraatweg-231.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerpbestemmingsplan-Friesestraatweg-231.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Resultaten-BORG-rapportage-2019.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/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/Werkprogramma-2020-2022-94925-2020.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
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vervreemding-gemeentelijk-aandelenbelang-GAE-NV.pdf


Evaluatie Let's Gro 2019.pdf Minderheid oranje t.k.n.

Organisatie in relatie tot coronavirus.pdf Geen oranje t.k.n.

Lokale-maatregelen-Coronacrisis.pdf Minderheid oranje t.k.n.

Vaststelling uitwerkingsplan De Meeuwen Minderheid oranje t.k.n.

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde 

deelgebied noord

Meerderheid oranje Agenderen in mei

Parkeerproblemen Korrewegwijk (148494-2020) Geen oranje

Sluiten hertenkamp stadspark (148318-2020) Minderheid  rood of 
oranje

t.k.n.

Voortgangsrapportage 2020 I (148663-2020) Geen oranje t.k.n.

Gewijzigd inspraaktraject concept-nota Sociaal 

culturele accommodaties - geharmoniseerd 

(149117-2020)

Minderheid op rood t.k.n.

Onderzoeksrapport Wijk in Zicht Minderheid op rood t.k.n.

Uitbreiding combinatiefuncties Minderheid op rood 
of oranje

t.k.n.

Ring West afronden voorverkenning Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Vervolg outsourcing ICT-   GEHEIM EX ART 25   
GEMEENTEWET   (158793-2020)  

Meerderheid op 
oranje (incl. rood)

Bespreken in 
presidium

ENSIA2019 - Verantwoording 
informatiebeveiliging -   GEHEIMHOUDING EX   
ART 25 GEMEENTEWET

Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Onderwijshuisvesting Meerstad Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert   (wensen   
en bedenkingen)

Minderheid op 
oranje

Conform in mei (i.v.m. 
wensen en 
bedenkingen)

Tussentijdse evaluatie Voor alle jonge kinderen 
gelijke kansen

Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) gymzalen 
en de dienstverlening Sport050 2019

Minderheid / 
meerderheid op 
oranje (incl. rood) – 
afhankelijk van 
inhoud

Combineren met brief 
over 
capaciteitsonderzoek, 
na de zomer

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van vier 
WIJ-teams

Meerderheid op 
oranje, politiek 
gevoelig, daarom 
niet uitstellen

Agenderen in mei

Jaarstukken 2020 Regio Groningen-Assen Minderheid op 
oranje

t.k.n.

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Minderheid op Conform in mei (i.v.m. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-jaarstukken-Publieke-Gezondheid-en-Zorg-2020-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nieuwbouw-Driebondschool-Engelbert-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nieuwbouw-Driebondschool-Engelbert-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ensia-2019-Verantwoording-informatiebeveiliging-GEHEIMHOUDING-EX-ART-25-GEMEENTEWET.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ensia-2019-Verantwoording-informatiebeveiliging-GEHEIMHOUDING-EX-ART-25-GEMEENTEWET.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ensia-2019-Verantwoording-informatiebeveiliging-GEHEIMHOUDING-EX-ART-25-GEMEENTEWET.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse-van-vier-WIJ-teams.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse-van-vier-WIJ-teams.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Tussentijdse-evaluatie-Voor-alle-jonge-kinderen-gelijke-kansen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Tussentijdse-evaluatie-Voor-alle-jonge-kinderen-gelijke-kansen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarstukken-2020-Regio-Groningen-Assen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Klanttevredenheidsonderzoeken-KTO-gymzalen-en-de-dienstverlening-Sport050-2019.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Klanttevredenheidsonderzoeken-KTO-gymzalen-en-de-dienstverlening-Sport050-2019.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderwijshuisvesting-Meerstad-159305-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vervolg-outsourcing-ICT-GEHEIM-EX-ART-25-GEMEENTEWET-158793-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vervolg-outsourcing-ICT-GEHEIM-EX-ART-25-GEMEENTEWET-158793-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ring-West-afronden-voorverkenning-158718-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitbreiding-combinatiefuncties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Wijk-in-Zicht.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Gewijzigd-inspraaktraject-concept-nota-Sociaal-culturele-accommodaties-geharmoniseerd-149117-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Gewijzigd-inspraaktraject-concept-nota-Sociaal-culturele-accommodaties-geharmoniseerd-149117-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Gewijzigd-inspraaktraject-concept-nota-Sociaal-culturele-accommodaties-geharmoniseerd-149117-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-2020-I-148663-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Sluiten-hertenkamp-stadspark-148318-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Parkeerproblemen-Korrewegwijk-148494-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerp-Structuurvisie-De-Suikerzijde-deelgebied-noord.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerp-Structuurvisie-De-Suikerzijde-deelgebied-noord.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vaststelling-uitwerkingsplan-De-Meeuwen-137871-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Lokale-maatregelen-Coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Organisatie-in-relatie-tot-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-Let-s-Gro-2019.pdf


Zorg 2020   (wensen en bedenkingen)  oranje wensen en 
bedenkingen)

OV-bureau   (wensen en bedenkingen)   
ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019

(ruime) minderheid 
op oranje (incl. rood)

Conform in mei (i.v.m. 
wensen en 
bedenkingen) 

Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz Meerderheid op 
oranje, visie is van 
invloed op krediet 
dat in juni wordt 
gevraagd

Agenderen in mei

Voortgang pilot LVV Groningen Minderheid op 
oranje

t.k.n.

ARCG Jaarrapport 2019 en algemene 
beleidsmatige en financiële kaders 2021

Te laat voor 
stoplichtlijst, 
informatieve brief, 
geen bijzonderheden

t.k.n.

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR 
Publiek vervoer Groningen Drenthe   (zienswijze)  

Te laat voor 
stoplichtlijst, college 
ziet geen aanleiding 
tot zienswijze

Conform in mei (i.v.m. 
wensen en 
bedenkingen)

Kadernota en jaarrekening Noordelijk 
Belastingkantoor

Te laat voor 
stoplichtlijst, 
informatieve brief, 
geen bijzonderheden

t.k.n.

Reactie motie handhaven foutparkeren Te laat voor 
stoplichtlijst

t.k.n.

Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium 
(wensen en bedenkingen)

Te laat voor 
stoplichtlijst

Conform in mei (i.v.m. 
wensen en 
bedenkingen)

Sanering voormalige vuilstort Woltersum Te laat voor 
stoplichtlijst

t.k.n.

Deelscooters in Groningen Aangekondigd voor 
college 7 mei; zou 
raad volgens BA 
mogelijk in mei over 
willen  spreken??

Te laat / vol, 
meenemen bij 
overwegingen voor 
juni

Begroting ARCG wensen en bedenkingen Aangekondigd voor 
college 7 mei; mag 
ook in juni

Doorschuiven naar 
juni

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-jaarstukken-Publieke-Gezondheid-en-Zorg-2020-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Lening-aan-Willem-Lodewijk-Gymnasium-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Lening-aan-Willem-Lodewijk-Gymnasium-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Conceptbegroting-2021-en-jaarstukken-2019-GR-Publiek-vervoer-Groningen-Drenthe-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Conceptbegroting-2021-en-jaarstukken-2019-GR-Publiek-vervoer-Groningen-Drenthe-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Sanering-voormalige-vuilstort-Woltersum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-handhaven-foutparkeren.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Kadernota-en-jaarrekening-Noordelijk-Belastingkantoor.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Kadernota-en-jaarrekening-Noordelijk-Belastingkantoor.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/ARCG-Jaarrapport-2019-en-algemene-beleidsmatige-en-financiele-kaders-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/ARCG-Jaarrapport-2019-en-algemene-beleidsmatige-en-financiele-kaders-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-pilot-LVV-Groningen-159021-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Beleidsmatige-overwegingen-visie-en-rol-Iederz.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-wensen-en-bedenkingen-ontwerpbegroting-2021-en-jaarstukken-2019.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-wensen-en-bedenkingen-ontwerpbegroting-2021-en-jaarstukken-2019.pdf


Jaarstukken Omgevingsdienst wensen en 
bedenkingen

Aangekondigd voor 
college 7 mei, moet 
nog in mei

Conform in mei

Moties hondenbelasting Aangekondigd voor 
college 7 mei, 
uiterlijk in juni 
bespreken

Te laat / vol, 
meenemen bij 
overwegingen voor 
juni

Vergunning parkeren A-kwartier Aangekondigd voor 
college 7 mei, 
meerderheid oranje, 
college wil het z.s.m. 
afhandelen richting 
bewoners

Te laat / vol, 
meenemen bij 
overwegingen voor 
juni

Jaarstukken Groninger Archieven wensen en 
bedenkingen

Wensen en 
bedenkingen 
moeten voor 1 juni, 
maar nog geen idee  
wanneer ze komen…

?? zo mogelijk nog 
toevoegen aan 
conformstukken 20 
mei, anders 
rechtstreeks raad ??

Jaarstukken  Meerschap Paterwolde wensen en 
bedenkingen

Idem ?? idem ??

In de vorige agendacommissie vergadering is besloten dat het meerheidscriterium geldt voor alle 

kleuren en dat het de agendacommissie vrij staat om een eigen afweging te maken. 

Er wordt besloten dat het mogelijk is om bespreekpunten / vragen / opmerkingen van tevoren aan te 

leveren voor de conformstukken die voor 20 mei a.s. op de agenda staan. Deze kunnen aan het 

college worden voorgelegd en kan er gekeken worden of de eventuele beantwoording door één 

wethouder gedaan kan worden.

De agendacommissie besluit om de lijn van de Griffie aan te houden voor wat betreft de agenda’s 

van 13 en 20 mei a.s. Voor de vergadering van juni wordt gekeken of er met dubbele commissies 

vergaderd kan worden (1 fysiek en 1 hybride). 

Voorstel van de Griffie is om de collegebrief betreffende de outsourcing ICT te bespreken in het 

presidium van 13 mei a.s. (dit omdat het een geheim stuk betreft). Agendacommissie is akkoord. Het 

presidium kan eventueel beslissen dat het stuk alsnog in een geheime commissie wordt besproken, 

omdat het toch inhoudelijke discussie behoeft. De voorzitter vraagt de Griffie wethouder Broeksma 

uit te nodigen voor dit onderwerp tijdens het presidium.

De agendacommissie besluit om aan het presidium te vragen hoe lang er nog door moet worden 

gegaan met het vragenuur.

Voorstel agenda’s (hybride vergadervorm)



Woensdag 13 mei

Voorzitter: René

Griffier: Greet

13.15 – 13.30 uur Aanbieding Masterplan Kloppend Hart Paddepoel 

13.30 – 14.45 uur Herzieningen grondexploitaties + Meerstad + Grote Markt / F.

15.00 – 16.00 uur Presidium

Voorzitter: Berndt

Griffier: Greet

16.15 – 17.30 uur Maatschappelijke Kosten Baten Analyse WIJ-teams

17.45 – 18.30 uur Vragenuur 

18.30 – 19.30 uur Eetpauze

Voorzitter: Rik

Griffier: Annemarieke

19.30 – 20.15 uur Beleidsmatige overwegingen visie en rol iederz

20.30 – 21.15 uur Werkprogramma 2020-2022

21.30 – 22.15 uur Inzet armoedemiddelen 2020

De agenda van 13 mei 2020 wordt conform vastgesteld. 



Woensdag 20 mei

Voorzitter: Hans

Griffier: Annemarieke

13.00 – 14.00 uur Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen

14.15 – 15.00 uur Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer

15.15 – 16.00 uur Stil asfalt A7 Hoogkerk

Voorzitter: Berndt

Griffier: Peter

16.15 – 17.00 uur Vragenuur

17.00 – 17.15 uur Aanbieding petitie Drafbaan (+ filmpje)

17.15 – 18.30 uur Algemeen deel

- vaststelling verslagen

- schriftelijke mededelingen

- conformstukken / wensen + bedenkingen

* Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen – Leek (rdv)

* Toekomstagenda Regio Groningen Assen (rdv)

* Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (rdv)

* Plan van scholen 2021 – 2024 (rdv)

* Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (w+b)

* Financiële jaarstukken PG&Z 2020 (w+b)

* OV-bureau ontwerpbegroting en jaarstukken (w+b)

* Concept-begroting en jaarstukken Publiek Vervoer (w+b)

* Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (w+b)

* Jaarstukken Omgevingsdienst (w+b)

* Jaarstukken Groninger Archieven (w+b) ??

* Jaarstukken Meerschap Paterswolde (w+b) ??

18.30 – 19.30 uur Eetpauze

Voorzitter: René

Griffier: Wolbert

19.30 – 20.15 uur Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen

20.30 – 21.30 uur Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave

21.45 – 22.30 uur Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord

De agenda van 20 mei 2020 wordt conform vastgesteld.

Rondvraag
Wim vraagt of alle fracties gereageerd hebben op de stoplichtenlijst. Dat is inderdaad het geval. De 

groene stoplichten zijn niet vermeld in de lijst.

Wim vraagt zich ook af hoe we kunnen voorkomen dat de technische storingen die bij de 

raadsvergadering van 22 april jl. zich herhalen. De griffier doet er alles aan om te voorkomen dat dit 

zich nogmaals voordoet. 



Rene vraagt of het klopt dat er geen hybride raadsvergadering mogelijk zijn. Dat is inderdaad het 

geval. 

Wim vraagt of de suggestie van Jan Pieter Loopstra (mogelijkheid tot vergaderen in MartiniPlaza) 

onderzocht wordt. De voorzitter geeft aan dat alle opties overwogen worden, ook deze.

Volgende agendacommissievergadering is woensdag 13 mei a.s. om 09.00 uur.
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