
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 2 september 2020  

Presentie: Berndt Benjamins, Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Koosje van Doesen, Wim Koks, René 

Bolle, Josine Spier, Greet Mulder, Annemarieke Weiland, Wolbert Meijer, Karin van Engelenhoven. 

1. Besluitenlijst agendacommissie 26 augustus 2020  

Verslag wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van verslag, m.b.t. bespreking Koersdocument Jeugdhulp: College neemt in 

november besluit over inkoop jeugdhulp. Voorafgaande meningsvormende sessie voor de 

raad kan plek krijgen in politieke woensdag van 21 of 28 oktober.  

 

2. Terugblik Politieke Woensdag 26 augustus 

 

Het ging goed, maar was wel erg druk. Dat kan een keer nodig zijn, maar moet geen regel 

worden. Rekening houden met kleinere fracties, en met het heen en weer ‘pendelen’ tussen 

Radesingel en Provinciehuis. 

 

3. Terugblik Voorzitterstraining 27 augustus 

 

Agendacommissie kijkt hier enthousiast op terug.  

Afgesproken wordt om koppels te maken van oudgedienden en nieuwe voorzitters om van 

elkaar te leren. Griffie neemt hierin het voortouw.  

Ook wordt afgesproken om in januari de hele club weer een keer bij elkaar te hebben voor 

evaluatie en intervisie.  

Tot slot zal voortaan steeds één nieuwe voorzitter als gast bij de agendacommissie worden 

uitgenodigd. 

 

4. Herziening agenda 2 september  

 

Griffier heeft te elfder ure sessies veiligheidsbeleid achter inlogcode geplaatst. Er was 

onduidelijkheid over status en regie. Met plaatsen achter inlog is gezorgd voor rust 

tegenover buitenwereld. Conclusie: ging hier niet om door raad georganiseerde sessies 

binnen kader van politieke woensdag, maar om sessies op uitnodiging van burgemeester.  

Leerpunt voor agendacommissie en griffie: in eerder stadium doorvragen bij aanvragers van 

sessie naar wensen en bedoelingen, en dan status van voorgestelde bijeenkomsten bepalen.  

De lijn is dat als het gaat om sessies in het kader van het besluitvormingsproces van de raad 

(in welk stadium dan ook), deze sessies thuis horen in de politieke woensdag en dat de raad 

(lees: agendacommissie) de regie heeft. Als een portefeuillehouder zelf iets organiseert en de 

raad daarbij uitnodigt, is dat niet het geval.  

In de nieuwe werkwijze kan ook het college een agenderingsverzoek doen bij de 

agendacommissie; agendacommissie beoordeelt dan om wat voor een soort sessie het gaat.  

In geval het college in vroeg stadium input en richting bij de raad wil ophalen, spreekt de 

agendacommissie voorkeur uit voor collegebrief/discussienotitie met daarin de dilemma’s en 

het verzoek om daarover in een meningsvormende bijeenkomst door te spreken.  

Verder zijn alle sessies op de politieke woensdag in principe openbaar. Bijeenkomsten achter 

gesloten deuren kunnen alleen plaatsvinden op basis van WOB-argumenten. 

 



5. Agenderingsverzoeken 

 

• N.a.v. agenderingsverzoek vorige week met betrekking tot de experimenten 

democratische vernieuwing: vraag vanuit organisatie of er niet meer ruimte kan komen 

voor gesprek met bewoners, en beeld- en meningsvorming minder streng gescheiden 

kunnen worden. Agendacommissie hecht wel aan ‘knip’ tussen beeld- en 

meningsvormend, maar besluit de sessie een half uur langer te laten duren (30/9, 16.30 

– 19.00 uur), waarbij dan de laatste drie kwartier gereserveerd worden voor 

meningsvorming door raad. 

• Agenderingsverzoek van college voor een bijeenkomst GON-evaluatie (n.a.v. collegebrief 

over de stand van zaken GON van 6-6-20). Als datum is hiervoor gereserveerd 21/10, 

9.30 – 11.15 uur. Agendacommissie gaat akkoord, het reeds geplande werkbezoek 

Atelier MTW zal verzet worden naar andere datum.  

Er zijn nog wat vragen over / wensen voor de invulling van de bijeenkomst. Griffie neemt 

deze mee naar de organisatie. 

• Agenderingsverzoek van diverse fracties m.b.t. coronamaatregelen en de horeca. 

Agendacommissie wil verzoek honoreren, maar verzoekt de desbetreffende fracties nog 

met duidelijke bespreekpunten te komen 

• Collegebrieven Startnotitie Jaarrekening, Terugblik sluiting Tippelzone, en Ontwikkeling 

Stadshavens kunnen volgens de agendacommissie conform. 

  

6. O2G2 

• Vraag over jaarlijks gesprek tussen het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en 

de leden van de gemeenteraad over o.a. de begroting. Agendacommissie is van mening 

dat de traditie van het jaarlijkse gesprek geschrapt kan worden. Het bestuur kan 

gewezen worden op de mogelijkheid van een werkbezoek, aan te vragen via de knop op 

het RIS. Dan zal agendacommissie ook andere openbaar onderwijs besturen uitnodigen. 

 

7. Voorlopige agenda Besluitvormende vergadering 9 september 

• Toegevoegd wordt verlenging contract accountant (raadsvoorstel)  

 

8. Vaststelling cyclus 16 september  

• Besloten wordt om de raadsvoorstellen over Martini Trade Park en Nationaal 

Programma Groningen voor discussie te agenderen.  

• De raadsvoorstellen over PG&Z en Gresco kunnen conform. 

• Aan de agenda wordt toegevoegd het agenderingsverzoek over Corona en Horeca. 

 

9. Rondvraag 

• Agendacommissie bespreekt de LTA als alle LTA-overleggen zijn geweest (eind sept.) 

• Politiek vragenuur blijkt populair, college is daar niet onverdeeld gelukkig mee, met 

name de voorbereidingstermijn vindt men erg kort. De agendacommissie neemt dit 

voorlopig voor kennisgeving aan. Het lijkt er wel op dat hierdoor het aantal 

schriftelijke vragen afneemt, en dat zou ook winst zijn. 

• Agendacommissie neemt kennis van enkele LTA-wijzigingen portefeuille-Chakor, 

kunnen worden doorgevoerd in LTA.  

• Verzoeken om later te mogen aanleveren terwijl besluitvorming op zelfde 
vergadering moet blijven staan vragen om nadere onderbouwing. 


