
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 9 september 2020  

Aanwezig: Josine Spier (vz), Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Koosje van Doesen, Wim Koks, René 

Bolle, Karin van Engelenhoven, Greet Mulder, Annemarieke Weiland, Willeke Bierman. 

1. Besluitenlijst agendacommissie 26 augustus 2020  

Verslag wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van verslag m.b.t. de voorzitterstraining vindt de agendacommissie het 

belangrijk dat we niet vervallen in de oude structuur. Dat betekent dat in de opening door de 

voorzitter wordt aangegeven dat interrupties op interrupties zijn toegestaan.  

 

De sessie over jeugdhulp wordt gepland in de reguliere vergadering op 21 oktober. 

 

De agendering van het raadsvoorstel harmonisatie re-integratieverordening en 

loonkostensubsidie kan naar voren (mits er ruimte is in de agenda). 

  

2. Terugblik Politieke Woensdag 2 september 

 

De sessie over het afvalbeleid ging goed, er was een zorgvuldige discussie en genoeg ruimte 

om elkaar te bevragen. De sessie voorafgaand aan de meningsvormende sessie nam veel tijd 

in beslag. Dit is niet ideaal. De agendacommissie zal hier in het vervolg naar kijken. Het is 

beter om ruimte in te plannen tussen de beeldvormende en de meningsvormende sessie. 

 

De sessie over de drafbaan was wat lastiger te volgen. Er was tijd te kort om goed met elkaar 

in gesprek te gaan. De agendacommissie zal in het vervolg beter naar de beschikbare tijd 

kijken.  

 

Tijdens het inloopspreekuur op de maandagavond hebben de bodes aangegeven ongelukkig 

te zijn met zoveel aanwezigen (ook op de gang). De griffie zal het gesprek met de bodes 

gaande houden. Gezien de agenda hebben we tekort aan accommodaties, de griffie probeert 

alternatieven te vinden, maar dat blijft lastig. 

 

Er wordt nog stilgestaan bij de bijeenkomst over veiligheid. De agendacommissie is van 

mening dat er meer gekeken moet worden wat voor soort bijeenkomst het betreft en hoe 

we daar mee om moeten gaan. 

 

3. Vooruitblik besluitvormende vergadering 9 september 

 

Het interpellatiedebat verandert van vorm, het verzoek is ingetrokken en de vragen zullen 

gesteld worden tijdens het vragenuur. Dit komt ook in het presidium aan de orde.  

Het raadsvoorstel betreffende de APV gaat van conform naar amendement en motie.  

Alle binnenkomende moties en amendementen worden voortdurend bij de agenda gevoegd 

(en de oude worden verwijderd). 

 

 

 



4. Cyclus 16/9 – 7/10 

 

Rik van Niejenhuis gaat het voorzitterschap bij de beeldvormende sessie over Stadshavens 

op zich nemen. 

 

De agendacommissie besluit om het inloopspreekuur van de agendacommissie op de 

woensdag voorlopig op te schorten en dit te verplaatsen naar de maandagavond aan het 

Harm Buiterplein; dit tot het herfstreces (van 19.30 – 20.15 uur).  

 

Besloten wordt om de raadsvoorstellen kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid Van 

Lenneplaan en de Verordening jeugdhulp 2021 te agenderen als discussiestuk. 

Het initiatiefvoorstel Omgekeerde right to challege wordt als discussiestuk geagendeerd. 

 

De raadsvoorstellen kredietaanvraag fietsenstallen Grote Markt, Afkoop RWS beheer en 

onderhoud op- en afritten viaduct A& Hookerk-Westpoort en Voorbereidingsbesluit 

Jachtlaan 2 te Haren kunnen als conformstukken worden geagendeerd. 

 

Bijeenkomst GON – de agendacommissie is akkoord met het voorstel zoals dat er nu ligt. Aan 

het Harm Buiterplein wordt een aantal ruimtes gereserveerd waar raadsleden langs kunnen 

gaan bij de verschillende thema’s. Alle 5 sessies kunnen worden bijgewoond. De 

onderaanbieders en cliënten zullen ook worden uitgenodigd. 

 

De sessie betreffende de bijeenkomst met RWS over de vaarweg Lemmer-Delfzijl zal 

openbaar zijn en worden uitgezonden. Dit omdat niet fysiek iedereen aanwezig kan zijn. De 

sessie is gepland op 21 oktober van 13.00-15.00 in vergaderzaal 1 aan de Radesingel (parallel 

aan de agendacommissie en deels in de vrije ruimte). 

 

5. Divers 

Met betrekking tot het verzoek van de raad voor kinderen komt de griffie volgende week met 

een voorstel wanneer dit verzoek het beste ingepland kan worden. 

Behandeling van de begroting – de agendacommissie wil aan de auditcommissie meegeven 

dat zij graag ziet dat de begroting in drie bijeenkomsten wordt besproken (ruimtelijk / sociaal 

/ financiën en veiligheid). Indien er meerdere woordvoerders zijn, kan digitaal (via StarLeaf) 

worden mee vergaderd. De beantwoording van de technische vragen kan weer digitaal, net 

als bij de kadernota. De presentatie van de begroting is een mooi startschot voor de 

behandeling van de begroting, dit zou ook digitaal kunnen. Na de presentatie begint ook de 

termijn voor de schriftelijke vragen. 

De agendacommissie geeft wel aan dat duidelijk moet zijn wat de gevolgen van de 

Coronapandemie zijn voor de begroting van de gemeente. Een bijeenkomst hierover kan 

altijd georganiseerd worden. 

De behandeling van de Meerjarenprogramma’s kan naar Q1 van 2021. Het voorstel is dat er 

één raadsvoorstel komt, met afzonderlijke hoofdstukken die apart besproken kunnen 

worden. De agendacommissie is akkoord met bespreking in januari 2021. 

Het voorstel met betrekking tot de voorzitterskoppels is akkoord. De ‘oude’ voorzitters zullen 

het initiatief nemen om contact te zoeken met de ‘nieuwe’ voorzitters. 



 

6. Rondvraag 

• Er wordt gevraagd om een nieuw ‘smoelenboek’ van de griffie. 

• De LTA in GO is niet altijd goed te raadplegen, graag hier aandacht voor. 

• Op het RIS staat een telefoonlijst met telefoonnummers van de bodes, die is niet 
correct. Ook hier graag aandacht voor. 


