Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 26 augustus 2020
1. Aan de agenda wordt toegevoegd:
- LTA, aanleverdata voor organisatie.
- Terugblik voorgaande vergaderingen.
Besluitenlijst agendacommissie 19 augustus 2020:
Toegevoegd wordt bij punt 3, Burgeragendering: Besloten wordt door een meerderheid van
de agendacommissie het verzoek tot burgeragendering niet te honoreren.
Op termijn agenderen: hoe om te gaan met zaken waarover agendacommissie het oneens is
zodat er gestemd moet worden? En mag een politieke mening meewegen?
2. Agenderingsverzoeken
a. SP/PvdA/GL: bespreken burgeragendering FNV Voor14Groningen.
Agendacommissie besluit na heroverweging de burgeragendering alsnog te
honoreren en te agenderen op 2 september van 14.30-15.30 uur.
b. College: bespreken experimenten democratische vernieuwing.
De agendacommissie besluit te agenderen voor 30 september, hiervoor 2 uur uit te
trekken met de verdeling: 1e uur inspraak, 2e uur meningsvormend.
c. Diverse fracties (werkgroep Jeugdzorg): bespreken Koersdocument Jeugdhulp.
Agendacommissie vraagt wanneer college besluit neemt over inkoop jeugdhulp.
Hieraan vooraf de meningsvormende sessie plannen zodat input aan college kan
worden meegegeven. Griffie zoekt uit.
3. Voorlopige agenda Besluitvormende vergadering 9 september.
Agendacommissie gaat akkoord met het voorstel om vooralsnog alles op conform te zetten,
n.a.v. meningsvormend evt. verhuizen naar motie of discussie. Aan de voorzitters wordt
gevraagd om te sturen dat meningsvormend ook echt meningsvormend moet zijn om de
raad te ontlasten.
N.a.v. vraag van de griffier of het vragenuur integraal in de raadsvergadering gehouden moet
worden of vooraf apart, besluit de agendacommissie om dit apart te doen en te beginnen om
16.30 uur met de vragen, om 17.00 uur begint dan de reguliere vergadering.
4. Terugblik.
Vorige week vonden de eerste beeldvormende sessies plaats. Conclusie is dat men nog moet
wennen aan het nieuwe systeem en het soms lastig is om het niet politiek te laten worden.
Soms is het handig wanneer een voorzitter ook vragen stelt wanneer dit helpt de
bijeenkomst te verbeteren/verhelderen.
Aandachtspunt voorzitterstraining: omgang met persoonlijke mening tijdens vergaderingen.
5. Datum op LTA.
Vraag vanuit de organisatie: wat te hanteren, aanleverdatum aan agendacommissie? Of
datum van behandeling in de raad?
Agendacommissie besluit een onderscheid te maken:
- Raadsvoorstellen: datum behandeling in de raad (zoveel als mogelijk op juiste datum
zetten)

-

Collegebrieven: aanbiedingsdatum aan agendacommissie. Deze bepaalt of en wanneer
behandeling in raadscommissie plaatsvindt.

Hierbij verzoekt de agendacommissie de organisatie om te melden wanneer een datum niet
wordt gehaald. Griffie zal ambtelijke meldingen van uitstel voortaan melden aan de
agendacommissie.

6. Rondvraag.
Nog niet van alle fracties is een reactie ontvangen op de evaluatie over
GemeenteOplossingen. Graag aandacht hiervoor.

