Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 10 juni 2020
m.k.a. mevrouw Van Doesen

Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 3 juni 2020
2. Terugkomen op reactie wethouder Diks op besluitenlijst 20/5. Na terugluisteren moet
worden geconcludeerd: “Diks heeft gelijk met haar reactie op het verslag. Ze zegt tot 2x toe
dat het geen wijziging van beleid is , ergo de brief blijft van kracht. Wel geeft ze aan dat ze
gaat vertragen, oftewel het beleid nu niet gaat uitvoeren.” Waarvan akte.
3. Terugblik commissies
a. Terugblik 3 juni 2020 (hybride voortgezette commissie + actualiteitendebat). Vanuit
de bodes kwam bezwaar tegen teveel deelnemers aan sommige vergaderingen. Ook
lastig dat deelnemers af en toe op de tweede rang moesten zitten en ruilen als ze
aan de beurt waren. Verdient aandacht.
4. Informele bijeenkomst met als centraal thema kadernota integrale veiligheid
De burgemeester wil graag een informele bijeenkomst met de raad organiseren met als
centraal thema de kadernota integrale veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst wil de
burgemeester o.a. de volgende veiligheidsonderwerpen bespreken: het prostitutiebeleid, het
wietexperiment en ondermijning. Deze bijeenkomst zou in de tweede helft van de maand
september moeten plaatsvinden. De burgmeester wil de raad meenemen in het proces. Er
zullen sprekers uitgenodigd worden die verschillende kanten zullen belichten van o.a. het
prostitutiebeleid. Aan de hand van deze tegenstellingen wil de burgemeester de discussie
met de raad aangaan. De input die tijdens deze sessie wordt opgehaald zal worden
betrokken bij de vaststelling van de kadernota integrale veiligheid. Deze zal aan het eind van
het jaar vastgesteld worden (via de gebruikelijke weg).
Vraag aan de agendacommissie: kan de brief die nu voorligt met betrekking tot het
wietexperiment betrokken worden bij deze bijeenkomst. Dus niet volgende week bespreken
(staat op de agenda voor 17 juni 15.00 uur), maar wachten tot september. Agendacommissie
handhaaft agendering op 17 juni, om fracties gelegenheid te geven zich nu uit te spreken
over de financiële kant van de zaak. (NB: Later op de dag heeft het presidium besloten de
agendering op 17 juni toch niet door te laten gaan.)
Daarnaast de vraag aan de agendacommissie is dit een beeldvormende sessie of een
meningsvormende sessie. Eigenlijk loopt het wat door elkaar. Wil de agendacommissie dat
op deze manier? Agendacommissie vindt het geen bezwaar dat beeld- en meningsvormend
af en toe wat door elkaar loopt. Wel gaat de agendacommissie ervan uit dat de bijeenkomst
openbaar is.
5. Werkbezoek raad gemeente Leeuwarden inzake het prostitutiebeleid in de gemeente
Groningen. Vraag aan de agendacommissie: kunnen we nu al een datum prikken voor dit
werkbezoek of wachten we tot na de zomer? De griffie van de gemeente Leeuwarden geeft
aan dat zij het liefst voor de herfstvakantie dit werkbezoek zouden willen plannen.

Agendacommissie vindt het prima om nu alvast een datum te prikken voor na de zomer (voor
de herfstvakantie maar na de bijeenkomst onder 4).
6. Technische sessie afvalbeleid, voorafgaand aan commissiebespreking: Al eerder in
agendacommissie hierover gesproken. Afvalbeleid nu uitgesteld tot na de zomer. Planning is
raadsvergadering van 9 september.
Toelichting: Harmonisatie afvalbeleid is een technisch verhaal op veel punten. De technische
sessie is vooral bedoeld om raadsleden de ruimte te bieden technische vragen te stellen over
de stukken, die er ongetwijfeld zullen zijn. De vorige keer bij de verkenning zijn ook veel
vragen gesteld, en het is van belang om die te kunnen verhelderen, zodat de politieke
discussie daar niet over hoeft te gaan. Het zal geen herhaling worden van de sessie van
vorige keer, want naar aanleiding van de verkenning is er veel meer en dieper uitgezocht. En
die informatie kan weer veel (verduidelijkings)vragen oproepen, is de ervaring.
Idee:
26 augustus – beeldvormend (technische sessie)
2 september – meningsvormend (commissie)
9 september – besluitvormende (raad)
Agendacommissie akkoord.
7. De agendacommissie is eerder akkoord gegaan met het voorstel van Mattias Gijsbertsen om
halfjaarlijks de raad via informerende sessies te mogen bijpraten over ontwikkelingen in
sociaal domein. Verzoek is of we begin oktober weer een dergelijke sessie kunnen beleggen,
met in ieder geval de inkoop jeugdzorg (besluitvorming wordt in november afgerond).
Daarnaast zouden ook de stand van zaken stand van zaken Doorbraakproject,
Stapelingsproject en (eventueel, als qua tijd kan) uitvoering acceleratie WIJ besproken
kunnen worden. Deze laatste 3 punten stonden aanvankelijk gepland voor 13 mei, maar die
sessie is niet doorgegaan. De agendacommissie heeft vervolgens bepaald dat deze
onderwerpen over de zomervakantie heen getild worden.
Agendacommissie akkoord met één grote bijeenkomst waarin de verschillende thema’s in
samenhang worden bezien. Suggestie is om ook het GON hierbij te betrekken. Aan het
college de opdracht om de samenhang tussen de verschillende onderwerpen wel duidelijk
aan te geven in de uitnodiging.
8. Het blijkt dat de technische sessie Stadshavens op 1 juli van 10.00 – 11.30 uur bij nader
inzien een vertrouwelijke (geheime) bijeenkomst moet worden i.v.m. het feit dat er
financiële gegevens worden gedeeld die in deze fase ook derden nog aangaan (de andere
partijen). Bent u daarmee akkoord?
Agendacommissie wil de bijeenkomst zoveel mogelijk openbaar houden. Eventueel kan een
klein deel van de bijeenkomst, over de financiën, dan apart en besloten gehouden worden.
9. Rondvraag
a. Wethouder Van der Schaaf heeft aangegeven vraagtekens te plaatsen bij de
agendering van de ingekomen brief van bewoners Isebrandtsheerd. Het project is
nog in een heel vroeg stadium en de inspraak loopt nog. Ook vraagt hij zich af
waarom de aanvragers van de agendering niet eerst contact met het college hebben
gezocht. De agendacommissie heeft hierin meegewogen dat wanneer de aanvraag
niet zou worden gehonoreerd, de aanvragende fractie zo een paar andere fracties
had gemobiliseerd, en dat er dan een actualiteitendebat zou zijn aangevraagd, dat
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niet had kunnen worden tegengehouden. Verder was uitstel en overleg lastig i.v.m.
het naderende zomerreces. De agendacommissie geeft de wethouder in overweging
om zijn overwegingen/bezwaren gewoon in te brengen in de bespreking. De SP zal
nog wel om bespreekpunten worden gevraagd. De voorzitter koppelt deze reactie
terug naar de wethouder.
De burgemeester wil graag nog voor de zomer een informatiebijeenkomst voor de
raad (of afgevaardigden daarvan) beleggen over de coronamaatregelen, in
samenwerking met de directeur van de GGD. Waarschijnlijk zal deze gepland worden
op 17 juni a.s.
In het college is gesproken over de verhouding tussen de (nieuwe) APV en het
kapbeleid. De agendacommissie had aangegeven eerst over het kapbeleid te willen
spreken alvorens de APV vast te stellen. Het college kijkt daar anders tegenaan, en
wil eerst de APV vast laten stellen en pas daarna het kapbeleid. De agendacommissie
houdt vast aan haar standpunt, en benadrukt dat de raad over zijn eigen agenda
gaat.
Herinnert wordt aan de afspraak dat schriftelijke mededelingen van het college (via
de dagmail) vervolgens gehangen worden aan het punt mededelingen van een
volgende commissievergadering, en dat er dan desgewenst nog vragen over gesteld
kunnen worden. Op deze manier blijven deze mededelingen ook bewaard.
De agendacommissie constateert dat de aparte motiebespreking in een voortgezette
commissie voorafgaand aan de raadsvergadering goed is bevallen. De
plaatsvervangend voorzitter van de raad en de griffier zullen dit gegeven meenemen
bij de voorbereiding van de volgende raadsvergaderingen.
Koosje van Doesen zal vanaf de volgende vergadering weer aanhaken.
Desgevraagd wordt meegedeeld dat er eind augustus een voorzitterstraining is voor
o.a. de nieuwe voorzitters, en dat vanaf dat moment ook deze extra mensen kunnen
worden ingezet.

