
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 27 mei 2020 

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

Josine Spier, Greet Mulder, Annemarieke Weiland, Wolbert Meijer

M.k.a. Karin van Engelenhoven, Willeke Bierman

Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 20/5/20 

a. Conform  vastgesteld

b. Naar aanleiding van:

i. Planning politiek gevoelige harmonisaties komt volgende week

ii. Planning afvalbeleid (zoals door college voorgesteld):

1. Harmonisatie/herijking B&W 30 juni / cie. 26 aug / raad 9 sept 

2. Verordening B&W 5 okt / cie. 4 nov / raad 11 nov

iii. SP wil Initiatiefvoorstel Referendumverordening pas agenderen als er weer 

beter over gedebatteerd kan worden, dus sowieso na de zomer

2. Terugblik commissies 20 mei jl.

a. Agendacommissie is tevreden

3. Agendering ALO locatie: Agendacommissie is akkoord met  verzoek om dit op 10 juni te 

agenderen, ondanks het feit dat het pas 4 juni uit het college komt. 

4. Overnachtingenmarkt en short stay 2020 is in mei teruggetrokken door het college om de 

RUG en de GSB de gelegenheid te geven om tot elkaar te komen.  Het voorstel zelf wordt niet 

veranderd en is in commissie reeds besproken. Voorstel is om het in juni rechtstreeks naar 

de raad te doen ter bespreking en er wordt dan nog een brief van de RUG/GSB toegevoegd. 

Agendacommissie akkoord, met de aantekening dat men wel  graag een oplegger van het 

college ziet bij de brief van RUG/GSB. Griffie brengt verzoek over. Kan zijn dat er  tijdens raad 

dan wel wat extra tijd voor dit onderwerp uitgetrokken moet worden.

5. Op verzoek van agendacommissie is navraag gedaan m.b.t. OV-bureau ontwerp hoofdlijnen 

dienstregeling, t.a.v. deadline zienswijs, betrekken bewonersorganisaties en impact 

coronacrisis. Ontvangen informatie leidt tot handhaving advies griffie vorige week: 

agenderen op 10 juni a.s., gelet op het feit dat dienstregeling weinig schokkende wijzigingen 

bevat in algemene commissie conformstukken (met iets meer ruimte voor 

vragen/opmerkingen dan normaal bij conformstukken). Agendacommissie akkoord.

6. SP en PvdD hebben initiatiefvoorstel ingediend over huurverhogingen en coronacrisis, en 

willen dit nog in juni geagendeerd hebben. Ze vragen geen preadvies. Probleem is dat ook 

zonder vraag om preadvies het college maximaal zes weken gelegenheid krijgt tot het 

indienen van wensen en bedenkingen. Agendering op 10 juni kan dus alleen onder 

voorbehoud, namelijk dat het college óf afziet van het recht op wensen en bedenkingen óf 

die schriftelijk voor 10 juni of mondeling op 10 juni naar voren wil brengen. Met die 

kanttekening is agendacommissie akkoord  met agendering.

7. Rondvraag: 

a. Griffie levert volgende week voorstel verdeling LTA-gesprekken



Voorbereiding commissies 10 juni a.s.

Raadsvoorstellen
Titel voorstel  (link) Overwegingen Besluit 

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

Uitvoerings- en voorbereidingskrediet 
gebiedsontwikkeling De Suikerzijde 
(220492-2020)

Niet via stoplichtenlijst 
geweest

Algemene commissie 
conformstukken

Vaststelling bestemmingsplan 
Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) 
(220500-2020)

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Meerdere 
zienswijzen worden niet 
overgenomen door college

Bespreken

Kwaliteitsimpuls fietsparkeren 
hoofdstation (220739-2020)

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. Inhoudelijk stuit 
voorstel waarschijnlijk op 
weinig bezwaar, maar gaat 
wel om extra investering, 
en dat ligt mogelijk in deze 
tijd gevoelig
BA: Besluitvorming in juni 
noodzakelijk

Algemene commissie 
conformstukken

Vaststellen verordening fietsparkeren 
Groningen 2020 (220864-2020)

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

0 = genoeg! Initiatiefvoorstel SP en 
PvdD

Bespreken op 10 juni 
(onder voorbehoud, 
zie bij de algemene 
punten)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoerings-en-voorbereidingskrediet-gebiedsontwikkeling-De-Suikerzijde-220492-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoerings-en-voorbereidingskrediet-gebiedsontwikkeling-De-Suikerzijde-220492-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitvoerings-en-voorbereidingskrediet-gebiedsontwikkeling-De-Suikerzijde-220492-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-verordening-fietsparkeren-Groningen-2020-220864-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-verordening-fietsparkeren-Groningen-2020-220864-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kwaliteitsimpuls-fietsparkeren-hoofdstation-220739-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kwaliteitsimpuls-fietsparkeren-hoofdstation-220739-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-Friesestraatweg-139-plan-Crossroads-220500-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-Friesestraatweg-139-plan-Crossroads-220500-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-Friesestraatweg-139-plan-Crossroads-220500-2020.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
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


Collegebrieven

Titel brief (link) Overwegingen Besluit 

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

Niet via stoplichtenlijst 
geweest. College 
adviseert geen zienswijze.

Algemene commissie 
conformstukken 

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

In september 
technische sessie, 
bespreking daarna

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.

Algemene commissie 
conformstukken (zie 
hiervoor bij de 
algemene punten) 

Windverkenning fase 2 Meerderheid wil 
bespreken

Bespreken

Financiële jaarstukken Meerschap 
Paterswolde 2020 (wensen en bedenkingen)

Algemene commissie 
conformstukken

Converteerbare hybride lening Enexis 2020 
(wensen en bedenkingen)

Algemene commissie 
conformstukken

Jaarverslag uitvoeringsprogramma 
handhaving 2019 Wabo en bodem

Niet via stoplichtenlijst 

geweest

t.k.n.

Motie praten als brugman Meerderheid voor 
bespreken

Bespreken

Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige 
jaarrekening 2019 Groninger Archieven 
(wensen en bedenkingen)

Algemene commissie 
conformstukken

Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk 
Belastingkantoor (zienswijze)

Meerderheid voor 
bespreken 

Bespreken

Update Meerjarenprogramma Sport en 
Bewegen

Meerderheid afh. Van de 
inhoud (CU en PvdA) 
Politiek gevoelig

Bespreken

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2020 
VGR1

Minderheid t.k.n.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarverslag-uitvoeringsprogramma-handhaving-2019-Wabo-en-bodem.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarverslag-uitvoeringsprogramma-handhaving-2019-Wabo-en-bodem.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-jaarstukken-Meerschap-Paterswolde-2020-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-jaarstukken-Meerschap-Paterswolde-2020-wensen-en-bedenkingen.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/Evaluatierapport-Bijstand-op-maat.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Converteerbare-hybride-lening-Enexis-2020-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Converteerbare-hybride-lening-Enexis-2020-wensen-en-bedenkingen.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


Benoemingen
Herbenoeming lid Raad van Toezicht 
Stichting Baasis sept 2020 (220444-2020)

Rechtstreeks raad

Benoeming lid raad van toezicht Openbaar 
Onderwijs Groningen

Rechtstreeks raad

Herbenoeming vier leden RvT Stichting 
Marenland

Rechtstreeks raad

Verwachte stukken uit B&W 2 juni

Onderwerp Overwegingen Besluit 

Alo locatie - consultatieronde, grex en 

kredietaanvraag

i.v.m. aanbesteding in de 

zomer, zie hiervoor bij 

algemene punten  

Agenderen voor 10 

juni

Besloten wordt tot de volgende tijdsindeling: 
13.00 - 14.00 Algemene commissie met conformstukken

- vervolg toegankelijke haltes
- gymzaal molukkenstraat
- krediet suikerzijde 
- kwaliteitsimpuls fietsparkeren hoofdstation
- verordening fietsparkeren
- ARCG ontwerpbegroting
- OV-bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling
- converteerbare hybride lening enexis
- ontwerpbegroting Groninger Archieven

14.15 - 15.00 initiatiefvoorstel 0=genoeg! (vdSchaaf)
15.15 - 15.45 Presidium
16.00 - 16.45 Vragenuur
17.00 - 18.00 Windverkenning (Broeksma)
18.15 – 19.00 Motie Praten als Brugman (Broeksma)

20.00 - 21.00  Friesestraatweg 139 / Crossroads (vdSchaaf)
21.15 - 22.30  Alo locatie (vdSchaaf)
Parallel
20.00 – 20.45 Update MJP Sport en Bewegen (Jongman)
21.00 – 22.00 Ontwerpbegroting Noordelijk Belastingkantoor (De Rook)

13.00 – 15.00 Niejenhuis / Mulder
16.00 – 19.00 Bolle / Meijer
20.00 – 22.30 (I) Koks / Weiland
20.00 – 22.00 (II) Sietsma / Bierman

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herbenoeming-lid-Raad-van-Toezicht-Stichting-Baasis-sept-2020-220444-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herbenoeming-lid-Raad-van-Toezicht-Stichting-Baasis-sept-2020-220444-2020.pdf
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