
Besluitenlijst agendacommissie  d.d. 13 mei 2020 

Aanwezig (digitaal): Berndt Benjamins (vz), Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Wim Koks, René Bolle, 

Karin van Engelenhoven en vanuit de griffie: Josine Spier, Annemarieke Weiland, Greet Mulder, 

Wolbert Meijer en Willeke Bierman

Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 28/4/20 (zie bijlage) – wordt conform vastgesteld.

2. Wijzigingen 20/5 – 17.00 uur (algemeen deel)

a. Afgevoerd Jaarstukken Meerschap Paterswolde & Jaarstukken Groninger Archieven

b. Komen beide (op z’n vroegst) uit college 19/5

c. Deadline wensen en bedenkingen  half juni

d. Opties: rechtstreeks raad 27/5 óf commissie begin juni

Besloten wordt om het rechtstreeks naar de raad van 27 mei a.s. door te sturen.

3. Extra punt 20/5: bespreekpunten SP e.a. m.b.t. Lageland (zie bijlage)

a. Opties: vóór 13.00, na 22.30 uur, of tussen 16.00 – 17.00 uur (ipv vragenuur)

b. Bij laatste optie: vragenuur vervangen door (beperkte) rondvraag tijdens algemeen 

deel (moet presidium hier  ook iets van vinden?)

Wordt meegenomen bij het algemene deel om 17.00 uur op 20 mei.

4. Kredietaanvraag Dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum (zie bijlage)

a. Op stoplichtenlijst (op voorhand) meerderheid oranje, dus bespreken

b. Vraag of inhoud daadwerkelijk om (aparte) bespreking vraagt (zou dan moeten 

wachten tot juni)

c. Suggestie  vanuit organisatie: “Als de raad dit stuk wil bespreken kan het wellicht ook 

worden toegevoegd aan het Lokale plan van aanpak, die staat op de commissie van 

20 mei. Het programma heet versterking en vernieuwing en raakt elkaar. Zo kan de 

raad beide aspecten tegelijk bespreken. Ik geef het in overweging. Het is voor een 

groot deel een reparatie van geld wat al wordt uitgegeven en het plan van Aanpak 

van het dorp Woltersum gaat voor een deel de uitvoering in. De stukken zijn in lijn 

met wat de raad heeft besloten over het NPG geld. We proberen de versterking daar 

waar het kan te koppelen met de dorpsvernieuwing. Dit om bewoners ook 

perspectief te bieden. Beide stukken raken elkaar dus.”

Besloten wordt om het stuk te koppelen, conform de suggestie  vanuit de organisatie.

5. Windsessie (zie vorige vergadering)

a. Voorstel: 

i. 1e deel (presentatie) 20 mei v.a. 10.00 uur

ii. 2e deel (gesprek met klankbord) 27 mei v.a. 10.00 uur (hierbij ook wethouder 

aanwezig)

b. NB stuk over windverkenning komt naar verwachting 26 mei uit het college.

Voorstel conform.



6. Actualisatie Leidraad Beschermd Wonen

a. Staat op LTA voor juni > toezegging dat dit voor de zomer zou komen

b. Vraag wethouder/organisatie: hecht de raad hier erg aan, of mag het ook direct na 

de  zomer (voorkeur)

Besloten wordt dat het direct na de zomer kan.

7. Melding: er is een nieuw raadsvoorstel Plan van Scholen 2021-2024 aangeleverd. Geen 

verandering in voorstel, maar aanvulling: 3 schoolbesturen hebben twijfels bij oprichting van 

school De Pit.

8. Technische sessie Stadshavens liefst fysieke bijeenkomst (bedrijfsgevoelige info) 10 juni van 

10.00 – 11.30 uur. Akkoord?

Is akkoord, wel kijken in welke ruimte de bijeenkomst het beste gepland kan worden.

9. Verzoek college om een informerende bijeenkomst over Bijstand op Maat met werkcoaches 

en betrokken wetenschappers in juni? Voorstel 24 juni 10.00 – 12.00 uur.

De vraag is of tijdens deze informerende bijeenkomst het conclusierapport van alle 

gemeenten, zoals deze wordt aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, ook wordt besproken. De griffie vraagt dit na. Het punt wordt 

doorgeschoven naar de agendacommissie van 20 mei a.s.

10. Kunnen we (naast de reguliere commissies van 3 en 10 juni) ook op 17 juni nog andere 

bespreekpunten plannen (parallel / naast de commissies over de  gemeenterekening)?

Is akkoord.
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