Besluitenlijst agendacommissie d.d. 1 juli 2020
Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 24 juni 2020 = wordt vastgesteld
2. Terugblik en vooruitblik raad
a. Terugblik raad 24 juni, fysiek in de Oosterpoort
De agendacommissie maakt een groot compliment voor de organisatie van de
vergadering in de Oosterpoort.
b. Vooruitblik raad 1 juli, fysiek in de Oosterpoort
Berndt zal het interpellatiedebat voorzitten. Er zal beter op de spreektijd gelet
worden.
3. Wethouder De Rook wil in het najaar de raad bijpraten tijdens een HRM-sessie. Er speelt veel
in de organisatie en de wethouder wil de raad bijpraten over actuele vraagstukken binnen de
organisatie (mede gezien het aantal HRM vragen dat gesteld werd tijdens de commissie
betreffende de jaarrekening).
In deze sessie zal ook de toezegging van burgemeester Schuiling betreffende de lerende
organisatie aan de orde komen (op de LTA: ‘directie gaat casuïstiek klachten bespreken met
medewerkers en management m.b.t. lerend vermogen en positieve houding t.o.v. klachten
en koppelt dit terug naar de raad’).
Er is dan ook een gelegenheid dat Christien Bronda (gemeentesecretaris) zich kan
voorstellen.
De griffie komt met een voorstel voor een beeldvormende sessie in oktober.
4. Wethouder De Rook wil in september een sessie organiseren om de raad bij te praten
omtrent evaluatie van de 5 experimenten democratische vernieuwing. Er zijn 5
bijeenkomsten geweest in de wijken waar een aantal raadsleden bij aanwezig is geweest. Er
is behoefte om de raad bij dit project te betrekken. De wethouder wil graag in dialoog met de
raad omtrent dit onderwerp.
De raad is ook onderdeel van de evaluatie. De wethouder wil mondeling evalueren. De griffie
zal een datum plannen in de tweede helft van september.
5. Door omstandigheden is de bespreking van het jaarverslag van de Ombudsman lang blijven
liggen (pas deze week komt de reactie van het college + het gemeentelijke jaarverslag
klachten). Het is zaak om deze stukken nu z.s.m. in september te bespreken. De Ombudsman
wil graag weten wanneer zij voor deze bespreking wordt verwacht. In principe is zij op
woensdag 26 augustus nog op vakantie, en zou woensdag 2 september haar beter uitkomen.
Mocht dat echt niet kunnen, dan wil zij kijken of ze toch op 26/8 kan komen. In verband met
sessie Veiligheid burgemeester op 2 september van 13.00 – 21.00 uur, zou dit onderwerp
daarna kunnen.
De agendacommissie is akkoord.

6. Eerder besloten dat afvalbeleid op 2 september meningsvormend in de raad komt (26/8
beeldvormend, 9/9 besluitvormend). Nu is inmiddels ook het Groenplan ter besluitvorming
naar de raad gestuurd. Verzoek van/namens wethouder Chakor om deze twee majeure
onderwerpen niet op dezelfde dag te agenderen. Dat zou betekenen dat Groenplan op 26/8
meningsvormend moet worden geagendeerd.
Er wordt afgesproken dat het afvalbeleid op 19 augustus in een beeldvormende sessie wordt
besproken. Daarna op 2 september wordt er voorafgaand aan de meningsvormende sessie
een uur gereserveerd om met bewoners in gesprek te gaan.
7. In de collegebrief Motie Praten als Brugman heeft het college de raad voorgesteld om een
digitaal ‘werkbezoek’ met Rijkswaterstaat te organiseren, waarbij men nader geïnformeerd
kan worden over de achtergronden van het project en de voortgang van de variantenstudie.
In de commissiebespreking is daar positief op gereageerd op voorwaarde dat het gesprek
openbaar te volgen is. Voorstel is nu om dit gesprek met RWS te plannen op
woensdagochtend 30 september a.s. van 10 – 12 uur. Gezien de nieuwe mogelijkheden zou
dit niet digitaal hoeven, maar weer fysiek kunnen, met uitzending.
Agendacommissie is akkoord.
8. Wethouder Diks wil het evaluatierapport ‘bijstand op maat’ met de raad bespreken (zoals
aangekondigd in de collegebrief van 30 april 2020. Inmiddels is ook het landelijk rapport van
het CPB binnen, de uitkomsten van dit rapport zullen tijdens deze bijeenkomst ook
besproken worden. Voorstel 16 of 30 September 2020.
Voorkeur van de agendacommissie is 16 september.
9. Doorkijk eerste cyclus nieuwe werkwijze eind augustus / begin september
a. Beschikbaar voor meningsvorming:
i. 26/8 16.30 – 22.30 uur x 2 (minus pauze + wisselkwartiertjes) = 8 uur
ii. 2/9 16.30 – 22.30 uur x 1 (ivm veiligheidssessie) = 4 uur
b. In ieder geval bespreken:
i. Definitief Groenplan (liefst 26/8, ook nog beeldvormend??)
ii. Toekomst Drafbaan
iii. Definitieve nota sociaal culturele accommodaties
iv. Vaststelling bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, verordening…
v. Pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportacc.
vi. Stand van zaken Gebiedsondersteuningsnetwerken (GON)
vii. Jaarverslag Klachten en reactie jaarverslag Ombudsman
viii. Herijking afval- en grondstoffenbeleid
c. Vraagpunten:
i. Referendumverordening
Wordt weer opgepakt en zal besproken worden.
ii. Jaarverslag Rekenkamercommissie
De agendacommissie is van mening dat het jaarverslag niet besproken hoeft
te worden. Mocht de rekenkamercommissie van mening zijn dat dit toch
noodzakelijk is, dan kunnen zij een agendavoorstel doen richting de
agendacommissie.

d. Conformstukken
i. Kredietaanvraag tbv laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark
ii. Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting openbare ruimte
iii. IEA en concept-regioadvies Net op Zee … (wensen en bedenkingen)
iv. Erfgoedverordening?
v. Kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg?
vi. Reitdiepzone kredietaanvraag en vaststelling grex…?
vii. Actualisatie krediet Groningen Spoorzone?
e. Beeldvormende sessies
i. Werkbezoek Meerstad – 26 augustus, 10.00 uur
ii. Technische sessie Afvalbeleid – 26 augustus (> maar zou dan parallel zijn aan
vorige, niet wenselijk, zou deze sessie ook naar 19 augustus kunnen/mogen?
iii. Reitdiepzone – 2 september, 10.00 uur
iv. Veiligheidsbeleid – 2 september, 13.00 – 21.00 uur
10. Adviezen bij stukken tot nu toe: zie RIS onder agendacommissie 1 juli, punt 2
a. Nog niet compleet, sommige half ingevuld
b. Graag steekproefsgewijs bekijken, is dit de manier waarop jullie geadviseerd willen
worden (wat goed, wat kan beter)
c. Zijn zulke uitgebreide adviezen bij informatieve collegebrieven wil nodig, als ze toch
in principe tkn gaan?
Besloten wordt dat de griffie de collegebrieven beoordeeld. Indien een brief t.k.n. kan, wordt
er geen advies geschreven, bij een voorstel van agendering wel.
Een aantal leden van de agendacommissie kan niet bij het besloten deel en heeft de
adviesvoorstellen niet kunnen zien. De griffie bekijkt dit en past aan.
11. Rondvraag
De agendacommissie heeft aangegeven dat 19 augustus gebruikt kan worden voor
technische sessie / beeldvormende sessies.
Vraag is wanneer het interpellatiedebat / het actualiteitendebat afgeschaft gaat worden. Dit
is een beslissing van het presidium. Voorstel is om dat per 1 augustus te doen, tegelijk met de
invoering van de nieuwe werkwijze raad. Hiervoor in de plaats komt dan het politieke
vragenuur van 15.30 uur – 16.30 uur.
De APV staat niet op de lijst met stukken die besproken moeten worden voor de raad van
september. De agendacommissie heeft aangegeven dat eerst de uitgangspunten van het
kapbeleid besproken zou worden. Het kapbeleid is onderdeel van de APV en nadere regels
kunnen in afstemming met de raad bepaald worden. De griffie checkt dit.
Het blijkt dat de gezinsbode in delen van de gemeente niet bezorgd wordt. De gezinsbode is
een belangrijk medium voor de communicatie van de raad. Vraag is of er vanuit de gemeente
ook een klacht richting de gezinsbode (ook gezien de raad hiervoor kosten maakt).
De dossiers in het RIS zijn niet up-to-date. Vraag van de agendacommissie om dit te
actualiseren. De griffie pakt dit op.

Er zou een mail uitgaan om ervaringen bij raadsleden op te halen voor wat betreft het RIS. Dit
heeft nog niet plaatsgevonden. De griffie pakt dit op.
Vraag of het handig is om ook bij beeldvormende sessie voorzitters te hebben. De
agendacommissie vindt dit zeker zinvol.
Voor een volgende keer op de agenda wat is de definitie van openbaar?
Dit was de laatste keer dat Karin aanwezig was tijdens de vergadering. Na de zomervakantie
zal Christien Bronda aanschuiven.
Volgende agendacommissie is op 12 augustus a.s. om 13.00 uur.

