
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 19 augustus 2020  

1. Besluitenlijst agendacommissie 12 augustus 2020 (zie bijlage) 

Afgesproken wordt dat de vakken waar nu lunch en diner en zelf in te vullen tijd staan, in het 

vervolg BLANCO blijven. 

 

2. Algemeen 

a. Vergaderrooster 2021 (zie bijlage) 

• Besloten wordt om het bij één week meivakantie te houden. 

• Besloten wordt om de eerste vergadering na de zomer 2021 alleen 

beeldvormende sessies in te plannen. 

b. Aanwezigheid en rol college bij beeldvormende sessies? 

Het is aan het college zelf of ze aanwezig wil zijn of niet. Alle beeldvormende sessies 

worden ook voorgezeten door één van de voorzitters uit de raad.  

Bij de beeldvormende sessies met insprekers is een wethouder alleen toehoorder.  

De dienstdoende voorzitter zal dit van te voren melden aan de raadsleden.  

Vragen aan het college kunnen bij de meningsvormende sessies worden gesteld. 

c. Aanwezigheid ambtenaren en pers/publiek bij meningsvormende sessies. 

Iedereen moet zich vooraf melden bij de Griffie. 

d. Koosje van Doesen zal Drafbaan 26/8 20.00 uur voorzitten, want  Hans Sietsma is 

woordvoerder bij de bespreking over het Referendum dat het op hetzelfde tijdstip 

plaatsvindt. 

e. Locaties 26/8 avond:  

i. I.v.m. het feit dat er bij de  Drafbaan veel insprekers/belangstellenden zijn 

wordt besloten om deze sessie bij de Radesingel te doen (daar is 

vergaderzaal 2 beschikbaar als overloop. Provincie heeft geen uitloopzaal.  

Locatiewisseling: Drafbaan en Soc. Culturele accommodaties aan de 

Radesingel. Referendum en Openbaar vaarwater naar de Provincie. 

ii. Hans woordvoerder Referendum (20.00 uur) + voorzitter Soc.cult.acc. (21.15 

uur) > twee verschillende zalen > lukt dat, of toch andere voorzitter 

Soc.cult.acc.? Hans Sietsma gaat dit lukken. 

f. Wel of geen spreektijden bij meningsvormende bijeenkomsten? (spelregel 20) 

i. “De agendacommissie bepaalt per bijeenkomst of er spreektijden worden 

ingesteld; als er spreektijden worden ingesteld gaan interrupties af van de 

spreektijd van degene die interrumpeert.” 

Er wordt afgesproken dat het voorlopig aan de voorzitter is om te bepalen of 

er met spreektijden wordt gewerkt of niet en dat e.e.a. na één of twee cycli 

wordt geëvalueerd. Zij laten dat afhangen van de beschikbare tijd, het aantal 

insprekers en het aantal fracties dat aangeeft het woord te willen voeren.  

Verder zal er een tabel worden opgenomen in de Dagmail met richttijden 

voor spreektijden voor een vergadering van 3 kwartier, een uur of langer. 

Gevraagd wordt om bij de voorzitterstraining ook aandacht te besteden aan ‘hoe 

voor te zitten zonder spreektijden.’ 

3. Agenderingsverzoeken 

Burgeragendering Voor14 (zie bijlagen) 

Besloten wordt het verzoek tot burgeragendering (onderwerp: Voor14 Groningen)  

niet te honoreren. Daarvoor heeft de agendacommissie twee redenen: 



1. Het verzoek is agendering vóór 10 september, dat is praktisch niet meer te 

realiseren, de vergaderagenda van de raad zit tot die tijd al vol 

2. Het gaat om een onderwerp waar de gemeenteraad niet over gaat 

Het agenderingsverzoek zal doorgestuurd worden naar de raad als ingekomen stuk 

voor de raad.  

4. Voorstel 2 september 2020 

a. Voorlopige verdeling onderwerpen wordt vastgesteld, zie bijgevoegd schema 

b. Besloten wordt over locatie en voorzitters 

c. Bijgevoegde voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld. 

 

5. Doorkijk raadsvergadering 9 september 2020. Hoeft pas volgende week te worden 

vastgesteld. 

a. Besluitvorming over het volgende initiatiefvoorstel 
i. Referendumverordening Gemeente Groningen 2020 

b. Besluitvorming over de volgende raadsvoorstellen: 
i. Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark 

ii. Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021 

iii. Vaststelling bestemmingsplan en verordening Openbaar Vaarwater, en de nota 

Welstand te water 

iv. Definitieve nota Sociaal culturele accommodaties, geharmoniseerd 

v. Toekomst evenemententerrein Drafbaan 

vi. Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting openbare ruimte 

vii. Definitief Groenplan Vitamine G 

viii. Erfgoedverordening 2020 

ix. Bebouwde kom Wet natuurbescherming 

x. Actualisatie krediet Groninger Spoorzone 

xi. Reitdiepzone – kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg 

xii. Reitdiepzone kredietaanvraag en vaststelling Grex Friesestraatweg 181 

xiii. Herijking afval- en grondstoffenbeleid 

c. Overige agendapunten? 

Besproken is afvalstoffenheffing; Diftar of vast tarief. In de driehoek burgemeester / 

griffier / gemeentesecretaris is afgesproken dat het college na de 

meningsvormende  bespreking komt met een aangepast raadsvoorstel zonder 

keuzeopties, waar de raad (zoals te doen gebruikelijk) voor of tegen kan stemmen (al 

dan niet na amendering); de agendacommissie is van mening dat het trekken van 

conclusies uit de meningsvormende bespreking m.b.t. de opties niet aan de 

voorzitter is, maar bij het college moet worden gelaten.” 

 

6. Vervolg 

a. 2e sessie over werkwijze raad (zie besluitenlijst 24/6 jl) 

i. Eind november/begin december  

ii. Waar zou het over moeten gaan? 

Agenderingsverzoeken, Spreektijden hoe ermee omgaan en inzetten van de 

zgn. treintjes “beeldvormend, meningsvormend en besluitvormend” bij de 

grotere onderwerpen. Goed om dit lijstje in de loop der tijd verder aan te 

vullen. 

  



7. Rondvraag 

• Gevraagd wordt of er 30 september een bijeenkomst is over de Gerrit Krolbrug. Dit is al 

goedgekeurd en Wolbert Meijer is bezig met de organisatie. 

• Over de vraag of op de LTA de datum van de raad of aanlevering aan de raad moet 

worden vermeld, nu we niet meer maandelijks commissies en raad hebben, spreekt de 

agendacommissie de volgende keer verder. 

• Er is een verzoek van wethouder Bloemhoff om 15 min. met de woordvoerders 

onderwijs te spreken. Dit moet in beslotenheid plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit te 

doen wo. 26 augustus a.s. voorafgaande aan het politiek vragenuur van 15.15 – 15.30 

uur. Berndt Benjamins zal dit voorzitten. 


