
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 20 mei 2020 
Aanwezig (MS Teams): Berndt Benjamins, Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Wim Koks, René Bolle, 

Josine Spier, Karin van Engelenhoven, Greet Mulder, Annemarieke Weiland, Willeke Bierman, 

Wolbert Meijer

m.k.a. Koosje van Doesen

Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 13/5/20 conform vastgesteld

2. De brief Stadhavens – Eemskanaal komt te laat voor juni (pas in B&W in juni) Helaas is de 

technische sessie dus ook niet mogelijk op 10 juni (te vroeg). Besloten wordt dit nu op 1 juli 

van 10.00 -  11.30 uur te doen. 

3. Verzoek van college: voor half juni een (digitale) sessie over sport en beweging. Besluit: 10 

juni 10.00 – 11.30 uur.

4. Op verzoek van het college wordt de sessie Bijstand op Maat verschoven naar ergens in 

september.

5. Verzoek van college: eind juni 2,5 uur reserveren voor een technische (fysieke) sessie over 

inkoop jeugdhulp/armoedebeleid. Besluit: 17 juni van 9.30 – 12.00 uur te doen. Belangrijk 

dat de collegebrief er dan wel ligt, en dat e.e.a. goed kan worden voorbereid. 

6. Verzoek van college: eind september bijeenkomst over de indicatoren armoedebeleid. 

Akkoord.

7. T.b.v. de commissies van vandaag: voorzitters zullen  aansturen op afronding bespreking 

zodat tijdens de voortgezette commissie zoveel mogelijk alleen de moties/amendementen 

bespreking behoeven. Mocht de bespreking echt nog niet zijn afgerond, dan in ieder geval 

vragen waar de bespreking nog over moet gaan. Tevens zal worden aangegeven dat moties 

en amendementen tijdig bij de griffie dienen te worden aangeleverd (dinsdagochtend).

8. Terugblik commissies: bevreemdend dat tijdens commissie de besproken brief over 

armoedebeleid werd teruggenomen, en dat vergadering alleen werd gebruikt om op te 

halen; sommige fracties bleken dit vooraf al wel te weten, anderen niet; de voorzitter had dit 

graag van tevoren gehoord om de discussie goed te leiden; bovendien is het in principe 

zonde van de tijd om een vergadering te beleggen over een brief die wordt teruggenomen. 

Griffie neemt dit op met bestuursadviseur om herhaling te voorkomen. Daarnaast wordt nu 

in de aanvraag technische sessie armoedebeleid (zie punt 5) gesteld dat het beleid niet wordt 

gewijzigd, terwijl in de commissie is gezegd dat dit wel gebeurt. Hier is duidelijkheid gewenst.

9. Voorbereiding commissies juni, zie hierna. Commissie spreekt zijn verbazing uit over het feit 

dat er nog zoveel stukken zijn/komen die niet zijn aangekondigd via stoplichtenlijst.

10. Rondvraag: 

a. Wim wil in juni wel weer als (fysiek aanwezige) voorzitter optreden

b. Karin probeert te zorgen voor overzichtje met planning politiek gevoelige 

harmonisaties

c. Wim gaat bij fractie na wat de bedoeling is met initiatiefvoorstel 

Referendumverordening (via stoplichtenlijst op rood gezet, maar wat te doen nu 

blijkt dat harmonisatie afvalbeleid niet kan worden uitgesteld?)

d. Griffie zal op verzoek zorgdragen voor actualisering vergaderrooster najaar 2020 op 

RIS.



Voorbereiding commissies 3 juni a.s.

Raadsvoorstellen
Titel voorstel  (link) Overwegingen Besluit 

Routekaart-Circulaire-Economie-45524-
2020.pdf

Meerderheid oranje (incl. 
rood)
Dateert al van februari, 
bespreking en 
besluitvorming steeds 
uitgesteld.

Bespreken

Vervolg-toegankelijke-haltes-203594-2020-
1.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft 
aanvullend krediet uit 
vergoeding OV-bureau.
BA: besluitvorming juni 
noodzakelijk 

Algemene commissie 
conformstukken

Gymzaal-Molukkenstraat-tijdelijke-
voorziening-en-voorbereidingskrediet-
211057-2020.pdf

Niet via stoplichtenlijst 
geweest.
Betreft kosten vanwege 
brand eind 2019 OBS 
Karrepad. Krediet uit 
schadetoekenning 
verzekeraar

Algemene commissie 
conformstukken

Huisvestingsplan-onderwijs-Groningen-
Zuid-210370-2020.pdf 

Meerderheid oranje (incl. 
rood), toen stuk er nog niet 
was. Oplossing lijkt echter 
in goed overleg met 
scholen tot stand 
gekomen. Gaat wel om 
bijna miljoen.

Bespreken 

Verklaring-vangnetuitkering-BUIG-2019-
210348-2020.pdf

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft 
procedurele stap om 
vangnetuitkering aan te 
vragen. 
Moet gezien deadline 
aanvraag in juni op agenda.

Algemene commissie 
conformstukken

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Routekaart-Circulaire-Economie-45524-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Routekaart-Circulaire-Economie-45524-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Verklaring-vangnetuitkering-BUIG-2019-210348-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Verklaring-vangnetuitkering-BUIG-2019-210348-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Huisvestingsplan-onderwijs-Groningen-Zuid-210370-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Huisvestingsplan-onderwijs-Groningen-Zuid-210370-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gymzaal-Molukkenstraat-tijdelijke-voorziening-en-voorbereidingskrediet-211057-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gymzaal-Molukkenstraat-tijdelijke-voorziening-en-voorbereidingskrediet-211057-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gymzaal-Molukkenstraat-tijdelijke-voorziening-en-voorbereidingskrediet-211057-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vervolg-toegankelijke-haltes-203594-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vervolg-toegankelijke-haltes-203594-2020-1.pdf


Collegebrieven

Titel brief (link) Overwegingen Besluit 

Digitale-consultatie-van-omwonenden-en-
omliggende-bedrijven-over-de-
bouwenvelop-Alo-locatie.pdf

Hoort bij raadsvoorstel 
dat 26/5 uit B&W komt, 
daarvoor meerderheid 
oranje

t.k.n. (raadsvoorstel 
t.z.t. bespreken)

Voortgang pilot LVV Groningen Meerderheid groen t.k.n.

Reactie-op-drie-moties-m-b-t-
hondenbelasting.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft dmv 
moties gevraagde 
discussienota. Politiek 
gevoelig. Ivm 
voorbereiding 
tarievennota bespreking 
niet uitstellen

Bespreken

Deelscooters-in-Groningen.pdf Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft 
informatieve brief, met 
aankondiging van 
verwerking in nieuwe 
APVG
Vooralsnog geen 
noodzaak tot bespreking.

t.k.n.

ARCG-Ontwerpbegroting-2021-
zienswijze.pdf    (w+b)

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. College 
adviseert geen zienswijze.

Algemene commissie 
conformstukken

Aanvullende-bestuursovereenkomst-
Nationaal-Programma-Groningen-NPG.pdf

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft nadere 
afspraken over organ. 
aspecten 
programmabureau, 
nettering van budget 
compensabel BTW, en 
vastleggen verdeling 
middelen
Informatief, lijkt in goed 
overleg tussen partijen tot 
stand gekomen

t.k.n.

Boom-Effect-Analyse-BEA-Helperkade-en-
afwijken-parkeernorm.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft 
informatieve brief, 
collegebevoegdheid, in 
lijn met afgesproken 

t.k.n.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-pilot-LVV-Groningen-159021-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-Helperkade-en-afwijken-parkeernorm.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-Helperkade-en-afwijken-parkeernorm.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Aanvullende-bestuursovereenkomst-Nationaal-Programma-Groningen-NPG.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Aanvullende-bestuursovereenkomst-Nationaal-Programma-Groningen-NPG.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/ARCG-Ontwerpbegroting-2021-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/ARCG-Ontwerpbegroting-2021-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Deelscooters-in-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-op-drie-moties-m-b-t-hondenbelasting.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-op-drie-moties-m-b-t-hondenbelasting.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Digitale-consultatie-van-omwonenden-en-omliggende-bedrijven-over-de-bouwenvelop-Alo-locatie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Digitale-consultatie-van-omwonenden-en-omliggende-bedrijven-over-de-bouwenvelop-Alo-locatie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Digitale-consultatie-van-omwonenden-en-omliggende-bedrijven-over-de-bouwenvelop-Alo-locatie.pdf


beleid. Wel politiek 
gevoelig (bomenkap, 
beperking 
parkeermogelijkheden)

Evaluatierapport-Bijstand-op-maat.pdf Niet via stoplichtenlijst 
geweest. 
Uitgezocht wordt nog 
wanneer rapport CPB 
wordt verwacht.

in september 
technische sessie, 
bespreking daarna

Sloop-CiBoGa-boot-en-creeren-vlonders-
stadsstrand.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest.

t.k.n.

OV-bureau-ontwerp-hoofdlijnen-
dienstregeling-bus-2021-zienswijze.pdf 

Meerderheid afhankelijk 
van inhoud.
Wijzigingen lijken (nog) 
niet al te schokkend
Dienstregeling in verleden 
wel altijd geagendeerd. 
Evt. zienswijze moet in 
juni.

Griffie gaat in overleg 
met organisatie over 
deadline zienswijze, 
betrekken 
bewonersorganisaties 
en impact 
coronacrisis en komt 
volgende week met 
nieuw advies

Bestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-
Groningen.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Betreft 
voorontwerp dat is 
vrijgegeven voor inspraak 
en overleg 

t.k.n.

Advies-vaststellingsbesluit-Groningenveld-
2020-2021.pdf 

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. In lijn met 
eerdere adviezen, en ook 
met algemeen gevoelen 
raad en college t.a.v. 
gaswinning c.a.

t.k.n.

Aanpak-broedplaatsen.pdf Meerderheid afhankelijk 
van inhoud.

t.k.n.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Sloop-CiBoGa-boot-en-creeren-vlonders-stadsstrand.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Sloop-CiBoGa-boot-en-creeren-vlonders-stadsstrand.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatierapport-Bijstand-op-maat.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Aanpak-broedplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Advies-vaststellingsbesluit-Groningenveld-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Advies-vaststellingsbesluit-Groningenveld-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-bus-2021-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-bus-2021-zienswijze.pdf


Verwachte stukken uit B&W 19 mei

Onderwerp Overwegingen Besluit 

Evaluatie toegankelijkheid binnenstad West Meerderheid oranje/rood. Bespreken i.c.m. 

onderstaande

Tussenstand Actieplan Toegankelijk 

Groningen

Meerderheid oranje Bespreken i.c.m. 

bovenstaande

Raadsvoorstel Laadpalen voor gemeentelijke 

wagenpark

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. 
BA: Voor de laadpalen 
(formeel: 
laadinfrastructuur) geldt 
ook dat het gewenst is 
ivm voortgang. 

Volgende week 

bezien

Raadsvoorstel herhuisvesting iederz Meerderheid oranje Bespreken

Raadsvoorstel herbenoeming lid Raad van 

Toezicht Stichting Baasis

Niet via stoplichtenlijst 

geweest.

Conform bij 

benoemingen

Raadsvoorstel Kwaliteitsimpuls fietsparkeren 

Hoofdstation

Niet via stoplichtenlijst 

geweest.

BA: Besluitvorming in juni 

noodzakelijk

Volgende week 

bezien

Collegebrief Staat V Niet via stoplichtenlijst 
geweest.

Als achterliggend stuk 

bij gemeenterekening

Collegebrief Converteerbare hybride lening 

Enexis

Niet via stoplichtenlijst 
geweest.
BA: Is brief wensen en 
bedenkingen, uiterlijk 1 
juli meegeven indien 
gewenst

Algemene commissie 

conformstukken

Verordening Fietsparkeren 2020 BA: Besluitvorming in juni 

gewenst (Het onderwerp 

'Voorstel aanpak zwerf- 

en weesfietsen' staat op 

de LTA voor mei 2020. De 

verordening 

‘fietsparkeren 2020’ geeft 

uitvoering aan dit 

onderwerp

Meerderheid groen

Algemene commissie 

conformstukken

Woonvisie Meerderheid oranje / 

rood.

Bespreken

Uitvoerings- en voorbereidingskrediet 

gebiedsontwikkeling Suikerzijde

Niet via stoplichtenlijst 

geweest

Volgende week 

bezien

Gemeenterekening Zie apart voorstel Bespreken 17 juni

Jaarverslag uitvoeringsprogramma 
handhaving 2019 wabo en bodem

Niet via stoplichtenlijst 

geweest

Volgende week 

bezien



Tussenstand actualisering omgevingsvisie Niet via stoplichtenlijst 

geweest

Volgende week 

bezien

Vaststelling bestemmingsplan 
Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Niet via stoplichtenlijst 
geweest

Volgende week 
bezien

Planning actualisatie programma binnenstad 
en voorbereidingskrediet PvE Grote Markt

Meerderheid oranje / 
rood 

Bespreken

Advies PvA Basisbanen Meerderheid afhankelijk 
van inhoud

Volgende week 
bezien

Conclusie bespreekstukken 3 juni
Routekaart Circulaire Economie

Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-Zuid 

Hondenbelasting

Evaluatie toegankelijkheid binnenstad-west / Tussenstand actieplan toegankelijkheid 

Herhuisvesting iederz

Woonvisie

Actualisatie programma binnenstad 

Tijdsindeling: 
Voorzitter: Sietsma
13.00-13.45 Herhuisvesting Iederz (Bloemhoff)
14.00-14.45 Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-zuid (Bloemhoff)
15.00-15.45 Routekaart circulaire economie (Chakor)
Voorzitter: Benjamins
16.00-17.00 Hondenbelasting (De Rook/Chakor?)
17.15-18.15 Woonvisie (v.d. Schaaf)
Voorzitter: Bolle
20.00-21.00 Evaluatie toegankelijkheid binnenstad-west + tussenstand actieplan toegankelijkheid 

(Chakor) 
21.15-22.30 Actualisatie programma binnenstad (v.d. Schaaf) 



Eerste voorbereiding commissies 10 en 17 juni a.s. (definitief: 
volgende week)

Reeds ontvangen stukken resp. verwachte stukken uit B&W 19 mei 
(zie boven, voor zover niet afgehandeld voor 3 juni mee te nemen voor 10 juni)

Verwachte stukken uit B&W 26 mei 

Onderwerp Overwegingen Besluit 

Voorjaarsbrief, VGR1 en financieel 

meerjarenbeeld

Voor voorjaarsdebat Bespreken 1 juli (en 

cie 17 juni?)

Raadsbrief zienswijze ontwerpbegroting 

NBK 2021 en kwartaalrapportage Q1 

2020

Meerderheid oranje/rood Bespreken

Raadsvoorstel benoeming lid Raad van 

Toezicht O2G

Conform bij 

benoemingen

Raadsvoorstel herbenoeming vier leden 

Raad van Toezicht Stichting Marenland

Conform bij 

benoemingen

Collegebrief Toevoegen derde schil 
betaald parkeren

Niet via stoplichtenlijst 

geweest

BA: agendering gewenst

Volgende week 

bezien (waarschijnlijk 

bespreken)

Collegebrief Beantwoording motie Praten 
als Brugman

Meerderheid oranje Bespreken

Raadsvoorstel Bouwenvelop, 
grondexploitatie en uitvoeringskrediet 
Alo-locatie 

Meerderheid oranje 
BA: “Ontwikkelaars maken 
zich zorgen over de tijden na 
de Coronacrisis. Als nu niet 
voldoende ontwikkelingen 
vanuit de gemeente worden 
uitgewerkt, valt later dit jaar 
het werk voor de 
ontwikkelaars ook stil. Een 
van de projecten die juist 2e 
helft 2020 kunnen worden 
uitgewerkt, is de 
planvorming Alo-locatie. Om 
die reden willen we graag dat 
de raad voor de zomer 
aanstaande de stukken 
bespreekt en vaststelt.”

Bespreken

Windverkenning Meerderheid oranje / rood

BA: Agendering zou zeker wel 

gewenst zijn, maar aangezien 

de brief 2/6 komt kunnen we 

ons ook voorstellen dat de 

agendacommissie het naar 

Bespreken



september verschuift.

Collegebrief update MJP Sport en 
Bewegen 

Meerderheid afhankelijk van 
inhoud

Volgende week 
bezien

Collegebrief evaluatie GON Meerderheid rood / oranje Bespreken

NB: 

- Vergunningparkeren A-kwartier (meerderheid oranje/rood) > vraag of dit nog komt staat uit

- Raadsvoorstel overnachtingenmarkt (meerderheid oranje/rood)  > vraag staat uit wanneer 

we het alsnog kunnen agenderen. Er komt geen ander voorstel, maar nog een aanvullende 

brief vanuit GSB en RUG/Hanze. > in principe rechtstreeks raad omdat het al in commissie is 

geweest

Vertraagd > na de zomer

 Definitief groenplan. Hierover zal de wethouder een mededeling doen in de cie van 20 mei.

 Nota bodembeheer

 Uitgangspunten kapbeleid

Voorlopige conclusie bespreekstukken 10 juni
- We komen uit op in ieder geval 8 à 9 bespreekstukken

- Daarnaast op 10 juni ook weer presidium en vragenuur

- Ook weer algemene commissie met conformstukken etc gewenst

- Betekent zeer waarschijnlijk parallel vergaderen.

Bespreking gemeenterekening 17 juni
 Gemeenterekening komt vandaag. De afdeling financiën zal op 27 mei toelichtende 

presentatie geven. Vanaf vandaag tot en met 12 juni kunnen schriftelijk vragen worden 

gesteld, er komt geen vragencarrousel. Presentatie accountant over diens bevindingen in 

principe 10 juni).  Bespreekt audit committee vandaag met accountant

 Op 17 juni komt de gemeenterekening aan de orde in commissieverband. Besloten wordt om 

dit te doen in drie commissies

o 13.00 – 15.00 uur: de programma’s 1 t/m 6 (sociaal domein)

o 16.30 – 19.00 uur: de programma’s 7, 8 en 9 en de paragrafen 2, 5 en 7 (fysiek 

domein)

o 20.00 – 22.30 uur: de programma’s 10 t/m 14 en de paragrafen 1, 3, 4, 6, 8, 9, en 10 

(overig en financieel)

 Besloten wordt om de voorjaarsbrief niet vooraf in een commissie te agenderen, maar 

rechtstreeks te agenderen voor de raad van 1 juli. 
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