Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 16 september 2020
Aanwezig: Berndt Benjamins (vz), Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Koosje van Doesen, Wim Koks,
René Bolle, Jan Visser, Kirsten de Wrede, Josine Spier, Christien Bronda, Willeke Bierman, Wolbert
Meijer, Annemarieke Weiland
1. Opening en Welkom
2. Besluitenlijst agendacommissie 9 september 2020
N.a.v. De bedoeling is dat de Meerjarenprogramma’s weliswaar op één dag, maar wel in
verschillende meningsvormende sessies worden besproken. Verslag wordt conform vastgesteld.
3. Terugblik Politieke woensdag 9 september.
Met name de schorsingen en de interrupties veroorzaakten het zo late tijdstip. De griffie
constateerde dat de toegekende spreektijden over het algemeen niet zijn overschreden.
4. Cyclus 16/9 – 7/10
a. Vanwege drukte op 30/9 besluit agendacommissie agendering op 23/9 te handhaven van
Right to Challenge.
b. De agendacommissie besluit tot agendering van onderstaande stukken.
- Definitieve nota De sociale basis in Groningen Harmoniseren en verder (rdv)
- Harmonisatie re-integratieverordening en loonkostensubsidie (rdv)
- Aanpak parkeeroverlast in groter gebied (w+b)
ii. M.b.t de planning wordt besloten
20.00 uur Conformstukken (Hans/Greet)
20.40 uur Reintegratieverordening te plannen in Vergaderzaal 1 (Hans/Greet)
21.40 uur Sociale basis in Groningen te plannen in Vergaderzaal 1 (Koosje/Greet)
Verder opzet akkoord.
5. Vooruitblik 21/10 – 18/11
a. Latere aanlevering cultuurnota akkoord, mits op tijd voor raad november.
b. N.a.v. memo bestuursadviseur;
De agendacommissie vindt het niet nodig dat er een filmpje over cliënten wordt
gemaakt. Verder wordt gevraagd om de volgende informatie:
Welke onderaannemers zijn er en hoeveel klanten zitten bij elke onderaannemer?
Aan de hand hiervan wil de raad dan een werkbezoek aan een onderaannemer brengen
om zelf met de cliënten te kunnen spreken.
Verder wordt gevraagd of de hoofdaanbieder, die het woord gaat voeren met name
ingaat om de vooraf bedachte doelstellingen van het GON en wat daarvan terecht is
gekomen. In hoeverre zijn deze doelstellingen behaald.
Verder dat wordt ingegaan op hoe het GON concept zich verhoudt met de WIJ
organisatie.
c. De agendacommissie geeft de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst met de raadsleden
van Leeuwarden. Het is prima als 5 of 6 raadsleden de raad van Groningen
vertegenwoordigen.
6. Diversen
a. 17/3/21 is de Radesingel beschikbaar als stembureau en zal alleen de zaal Topweer
worden gebruikt voor de politieke woensdag.
b. De agendacommissie is akkoord met een informatiebijeenkomst/technisch vragenuur
over de MJP’s. De vraag is; In hoeverre beantwoorden de MJP’s aan onze eerdere
ambities.

c. Akkoord met de presentatie door de Raad van Kinderen op 16 december van 15.30-16.15
uur.
7. Rondvraag
- Wil de agendacommissie fysiek blijven vergaderen of liever via MSteams?
Voorkeur voor fysiek in Vergaderzaal 1.
- Nu het bestuurlijk overleg over de bruggen naar 9 oktober is doorgeschoven, wat
betekent dit voor de informatiesessie van Rijkswaterstaat?
Deze wordt ook doorgeschoven naar achteren.

