Besluitenlijst agendacommissie d.d. 3 juni 2020
Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 27/5/20 (zie bijlage) > n.a.v.:
a. Planning politiek gevoelige harmonisaties (zie bijlage, toelichting door Karin)
- Karin geeft een toelichting, de meeste stukken zullen na de zomer richting de raad
gestuurd worden.
- Er is afgesproken dat er een inhoudelijke discussie met de raad gevoerd zou worden
over het kapbeleid voordat de APV omtrent dit onderwerp wordt opgesteld. De
agendacommissie wil hieraan vasthouden.
- Voorstel is om de lijst mee te nemen naar de LTA-gesprekken.
- De griffie zal de lijst vergelijken met de stoplichtenlijst voor wat betreft politiek
gevoelige stukken.
b. Short Stay: verzoek agendacommissie m.b.t. oplegger bij brief RUG/GSB is
overgebracht, komt op tijd voor raad uit college - tkn
c. Initiatiefvoorstel SP
i. Aanbiedingsbrief: 9 juni komt er reactie van college
ii. Conclusie: initiatiefvoorstel kan op de agenda van 10/6 blijven

Akkoord.
d. voorstel verdeling LTA-gesprekken
i. Koen Schuiling (Richard Geelof) / Rick van Niejenhuis (Willeke Bierman)
ii. Isabelle Diks (Koen Jongsma) / Hans Sietsma (Greet Mulder)
iii. Roeland van der Schaaf (Marieke Eillert) / Koosje van Doesen (Annemarieke
Weiland)
iv. Paul de Rook (Lineke Bakker) / Rick van Niejenhuis (Willeke Bierman)
v. Inge Jongman (Hessel Luxen) / Hans Sietsma (Greet Mulder) (voorstel van
bestuursadviseur om deze over te slaan omdat LTA helemaal bijgewerkt is)
vi. Philip Broeksma (Sanne Ros) / René Bolle (Wolbert Meijer)
vii. Carine Bloemhoff (Michiel Smit) / Wim Koks (Annemarieke Weiland)
viii. Glimina Chakor (Rick Pos a.i.) / René Bolle (Wolbert Meijer)

Akkoord
e. Parallel vergaderen op 10 juni, avond:
i. Om technische redenen zal één van beide vergaderingen verhuizen naar Topweer /
Provinciehuis

Akkoord
2. Terugblik en vooruitblik raad
a.

Terugblik 27 mei (hybride voortgezette commissie + digitale raad, Provinciehuis)
De agendacommissie kijkt goed terug op de vergadering, er was veel ruimte voor discussie.
Voor de voorzitter is wel lastiger omdat meerdere leden van een fractie het woord kunnen
nemen.
De griffier geeft complimenten voor de voorzitters.

b.

Vooruitblik 24 juni / 1 juli > streven is volledig fysieke vergaderingen in Oosterpoort

De raadsvergadering van 24 juni en 1 juli zal een fysieke vergadering worden. De griffier is
bezig om dit verder uit te werken.

3. Terugblik en vooruitblik overige bijeenkomsten
a.

Terugblik
i. 20/5 presentatie windverkenning (digitaal)
ii. 27/5 gesprek windverkenning met klankbord (digitaal)
iii. 27/5 presentatie gemeenterekening (digitaal)
De presentatie van de gemeenterekening was prima en zeker waardevol voor mensen die nog
niet goed thuis zijn in de gemeentefinanciën.

b.

Vooruitblik
i. 3/6 informatiebijeenkomst De Held 3
ii. 3/6 werkbezoek windverkenning
iii. 10/6 presentatie rapport accountant
iv. 10/6 technische sessie sport en bewegen
v. 17/6 gesprek met NCG
vi. 17/6 technische sessie inkoop jeugdhulp / armoedebeleid
vii. 24/6 info bijeenkomst bijstand op maat (? Optie ?)
viii. 1/7 techn sessie stadshavens
De optie voor 24 juni kan verwijderd worden, er is besloten om deze bijeenkomst in
september te organiseren.
De technische sessie sport en bewegen zal niet alleen bedoeld zijn om informatie te zenden,
maar ook om informatie op te halen. Het is dan ook geen technische sessie. De griffie wacht
nog op de uitnodiging en zal hier kritisch naar kijken.
De griffie zoekt uit wat de inhoud zal worden van de technische sessie inkoop jeugdhulp /
armoedebeleid. De bedoeling is dat deze twee onderwerpen in samenhang worden
besproken.

4. Reactie Isabelle Diks op verslag agendacommissie 20/5
a.

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. De
veronderstelling dat de brief is teruggenomen, klopt niet. In de brief wordt nog niet ingegaan
op de effecten op armoedebeleid tijdens de coronacrisis, welke ten tijde van het versturen
immers nog niet aan de orde was. Het college wil eerst nog in gesprek gaan met
sleutelfiguren in de gemeente over welke verlichtende maatregelen in tijden van corona
zinnig zijn en welke alsnog gestopt kunnen worden. 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. Er is geen sprake van
een beleidswijziging. Dat is in de commissie ook niet zo gezegd. Sterker nog, daar is juist
vastgehouden aan de ingezette lijn van grotere inzet op bestrijding van intergenerationele
armoede. Wat de verlichtende maatregelen betreft, zie eerdere opmerking, zoals hierboven
toegevoegd.
Wordt ter kennisname aangenomen.

5. Wietexperiment

a.

b.
c.

Vorige week leek het dat hierover nog discussiestuk voor de zomer zou komen. Insteek nu is
een informatiebrief aan de raad. En dan hopelijk is er meer duidelijkheid over de concrete
opzet eind zomer en dan verder in gesprek met de raad. Collegevoorstel en opzet brief ligt
vandaag in het college.
Voorstel om brief af te wachten, en dan even met agendacommissie (of hele commissie
F&V??) te schakelen of agendering vóór de zomer wenselijk is.
Zo ja, dan voorstel om brief toe te voegen aan avondcommissie 17 juni over rekening, bij
programma 10 veiligheid.
Verwachting is dat de brief vandaag aan de raad verzonden zal worden. De agendacommissie
wacht de inhoud van de brief af. Volgende week opnieuw op de agenda.

6. Rekeningdag 17 juni
a.

b.

c.

d.

Wijzigingsvoorstel Brandsema
i. Cie 1 (13.00) Prog. 1 t/m 6 excl. 6.1.5 (is O&W en W&I)
ii. Cie 2 (16.30) Prog. 7 t/m 9 incl. 6.1.5 en paragraaf 1, 2 en 7 (is B&V en R&W)
iii. Cie 3 (20.00) Prog. 10 t/m 14 en paragraaf 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10
Reactie griffie:
i. Verschuiving 6.1.5 (evenementen) is logisch, is B&V, voorstel: cie 2
ii. Paragraaf 1 (Gebiedsgericht werken) viel eerder onder Van der Schaaf, dus praktisch
bij R&W, ook al was het ook toen al F&V-onderwerp; valt nu onder De Rook, dus
logisch en praktisch bij F&V/avond, voorstel: cie 3
iii. Paragraaf 5 (financiering) hoort uiteraard in avond/F&V: voorstel: cie 3
Werkverdeling:
i. Cie 1: Sietsma / Mulder
ii. Cie 2: Bolle / Meijer
iii. Cie 3: Van Niejenhuis / Bierman
Hoe te handelen met wisselende woordvoerders per fractie in één vergadering?
Akkoord. Voor wat betreft de vraag hoe te handelen met wisselende woordvoerders per
fractie in één vergaderring wordt afgesproken dat er één lid van de fractie fysiek bij de
vergadering aanwezig kan zijn, de rest van de fractie kan digitaal deelnemen.

7. Rondvraag
Hans – de nieuwe werkwijze zal per 1 augustus ingevoerd worden. Dat betekent iets voor de
agendacommissie. Afgesproken wordt dat de griffie een fysieke bijeenkomst met de
agendacommissie zal plannen (volgende week) om het hier over te hebben.
Wim – wil graag een evaluatie betreffende GO dat per 1 januari is ingevoerd. Afgesproken wordt
dat deze evaluatie wordt gehouden aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Vooraf zal
de raad hierover worden geïnformeerd, zodat de leden ook reacties kunnen geven die worden
meegenomen in de evaluatie.
Wim – in het RIS staan 6 gecombineerde commissies, niet op onderwerp. Kan dat ook anders? De
griffie geeft aan dat dat technisch gezien lastig is. Daarom is er een ‘agenda politieke woensdag’
toegevoegd waarop de onderwerpen zijn weergegeven.
Josine – vraagt hoe we de commissies na de zomer vorm moeten geven, blijven we op dezelfde
voet doorgaan (deels fysiek, deels digitaal), of toch helemaal fysiek. De agendacommissie ziet het
liefst een fysieke vergadering. Afspraak is dan wel dat er één woordvoerder per fractie aanwezig
kan zijn.

