Besluitenlijst agendacommissie d.d. 12 augustus 2020
Aanwezig: Berndt Benjamins (vz), Wim Koks, Rik van Niejenhuis, Koosje van Doesen, Karin van
Engelenhoven, Josine Spier, Annemarieke Weiland, Wolbert Meijer en Willeke Bierman
M.k.a. René Bolle, Hans Sietsma, Christien Bronda en Greet Mulder

Algemene punten
1. Besluitenlijst agendacommissie 1 juli 2020
Wordt vastgesteld.
2. Terugblik raad
a. raad 1 juli , fysiek in de Oosterpoort
Ging prima, goed georganiseerd.
b. extra commissie 8 juli over ARZ
3. Algemene voorstellen
a. Inloop agendacommissie (‘mopperhalfuur’)
i. Griffie stelt voor dit niet elke week te doen, maar 1x per cyclus (eerste
politieke woensdag [PW]); hierbij aanwezig 1 lid van agendacommissie en 1
griffiemedewerker
De agendacommissie stelt vast dat we het eerst op deze manier doen, mocht
er aanleiding toe zijn kan het aangepast worden.
b. Mededelingen en politiek vragenuur
i. Er zijn geen bezwaren vanuit presidium gerezen m.b.t. afschaffen
actualiteitendebat en instellen wekelijks politiek vragenuur; voorstel dit
vanaf eerste PW te organiseren
De vragen die worden ingediend worden in het RIS aan het agendapunt
gehangen.
ii. Voorstel om mededelingen vanuit college hieraan te koppelen (in plaats van
aan agendapunt ‘conformstukken’ zoals eerst bedoeling was).
Agendacommissie is akkoord.
iii. Voorstel spelregel: aanlevering vragen uiterlijk dinsdag 12 uur; bij latere
aanlevering beslist agendacommissie of ze worden toegelaten (bijv. vanwege
actualiteit) of week doorschuiven.
De griffier geeft mee dat dit ook iets voor de collegeleden betekent. De raad
heeft aangegeven het op prijs te stellen dat de vragen worden beantwoord
door de betreffende wethouder. Karin koppelt terug aan de
gemeentesecretaris.
c. Conformstukken
i. Voorstel om dit niet elke week te plannen, maar 1x per cyclus (laatste PW)
Agendacommissie is akkoord.

d. Beeldvormende sessies
i. Griffie stelt voor om deze in principe niet uit te zenden, maar openbaarheid
tijdens coronacrisis te garanderen door evt. publiek/pers plek te geven in
parallelle zaal alwaar bijeenkomst via scherm gevolgd kan worden.
Afgesproken wordt dat tijdig door de agendacommissie wordt bekeken of
een beeldvormende sessie uitgezonden moet worden. Alle technische
mogelijkheden blijven mogelijk (dus ook digitaal inspreken).
4. Agenderingsverzoeken
a. College: technische sessie afvalbeleid
i. Zie bijlage, advies: plannen in 1e cyclus
Agendacommissie is akkoord.
b. College: technische sessie drafbaan
i. Zie bijlage, advies: plannen in 1e cyclus
Agendacommissie is akkoord.
c. College: technische sessie kapbeleid
i. Zie bijlage, advies: plannen tweede helft september
Agendacommissie is akkoord.
d. Dhr. De Bock: Wil voorafgaand aan bespreking Drafbaan petitie aanbieden en
inspreken; wil tevens raadsleden uitnodigen op 2 september voor werkbezoek aan
drafbaan tijdens koersdag
i. Advies: inspreken/petitie akkoord; werkbezoek op 2 september door ons
niet te organiseren vanwege volle raadsagenda; meneer kan fracties altijd
zelf uitnodigen; wellicht zijn er die wel gelegenheid zien om te komen
Er wordt afgesproken dat er op 26 augustus een beeldvormende sessie wordt
georganiseerd waar kan worden ingesproken en de petitie kan worden
aangeboden. De meningsvormende sessie wordt verplaatst naar 2
september.
Agendacommissie is akkoord met het advies van de griffie omtrent het
werkbezoek.
e. Cliëntenraad: wil graag in september in gesprek met de raad. Onderwerpen die aan
de orde komen zullen zijn ‘terugkoppeling werkzaamheden van de afgelopen
periode’ en ‘vooruitblik komende periode’.
i. Advies: dit gesprek niet in de maand september te plannen (gezien de volle
agenda), maar te plannen in oktober.
Agendacommissie is akkoord.
f.

Ateliers MTW: wil de raad graag uitnodigen voor een werkbezoek (op advies van
wethouder Bloemhof). Ateliers MTW wil de raadscommissies graag twee dingen
laten zien: a) Het unieke concept van Ateliers MTW, de doelgroep (mensen met een
psychische kwetsbaarheid), en het bijzondere karakter van de werkzaamheden; b)
De versnippering van de budgetten die – waren ze gebundeld – kostenbesparend
voor de gemeente ingezet kunnen worden.
i. Advies: werkbezoek in de maand oktober plannen.

Agendacommissie is akkoord.
5. Voorstel 1e cyclus (19/8 – 2/9)
a. Voorlopige verdeling onderwerpen, zie bijgevoegd schema
b. Besluit nemen over 19 augustus en 26 augustus (inclusief locatie en bemensing)
De agendacommissie is, na wat wijzigingen, akkoord met de indeling van 19 en 26
augustus. De planning van 2 september wordt volgende week besproken.
c. Bijgevoegde voorbereidingsmemo’s vaststellen
i. Graag ook algemene tips en tops t.b.v. vervolg
De agendacommissie geeft complimenten voor de voorbereidingsmemo’s en is
akkoord met de inhoud van de memo’s.
d. Lijst met tkn- en conformstukken
De agendacommissie is akkoord (een overzicht van deze stukken is toegevoegd aan
het eind van deze besluitenlijst).
6. Vervolg
a. 2e sessie over werkwijze raad (zie besluitenlijst 24/6 jl)
Volgende week weer agenderen.
b. Hoe vaak / wanneer LTA op agenda?
Als alle LTA-gesprekken zijn gevoerd, de LTA op de agenda van de agendacommissie.
7. Rondvraag
De heisessie integriteit van 19 augustus is geannuleerd.
Vraag waarom de stukken van de agendacommissie niet openbaar zijn? De besluitenlijst, de
voorbereidingsmemo’s en het schema van de vergaderingen worden openbaar gedeeld. De
agendacommissie vindt het niet zinvol en verwarrend om de voorbereidende stukken te
delen.
René heeft een mail gestuurd waarbij hij complimenten geeft voor de
voorbereidingsadviezen, het schema en de dagmail. De parallelle zittingen kunnen voor de
kleinere partijen lastiger zijn om aanwezig te zijn bij alle vergaderingen. De griffie probeert
hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
De griffie zal aan het eind van de week een mail rondsturen met de aandachtspunten
rondom de nieuwe werkwijze van de raad.
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Conformstukken
1. IEA en concept-regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden (wensen en
bedenkingen)Cbrf, 24-6-2020
2. Actualisatie krediet Groninger Spoorzone Rv,1-7-2020
3. Bebouwde kom Wet Natuurbescherming RV,1-7-2020
4. Erfgoedverordening 2020 RV,1-7-2020
5. Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark (242012-2020)
RV,3-6-2020
1. Reitdiepzone kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg RV,1-7-2020
2. Reitdiepzone kredietaanvraag en vaststelling Grex Friesestraatweg 181 RV,1-7-2020

