
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 30 september 2020 

Aanwezig: Berndt Benjamins (vz), Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Koosje van Doesen, Wim Koks, 

René Bolle, Tessa Moorlag, Kirsten de Wrede, Christien Bronda, Josine Spier, Wolbert Meijer, 

Annemarieke Weiland en Willeke Bierman

1. Opening en Welkom 

De griffier meldt herverdeling van taken binnen de griffie: Greet Mulder zal zich op een aantal 

specifieke zaken richten; de andere drie raadsadviseurs verdelen de taken m.b.t. advisering / 

ondersteuning agendacommissie / voorzitters en meningsvormende bijeenkomsten.

2. Besluitenlijst agendacommissie 23 september 2020 

Besluitenlijst conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van Skaeve Huse: het zal een algemene beeldvormende sessie worden, waar 

iedereen welkom is / het woord mag voeren, dus ook een vertegenwoordiger van de instelling; 

er wordt naar gestreefd de bijeenkomst corona-proof te organiseren op locatie. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat de raad het nog lopende participatieproces van het college 

gaat overdoen. Het gaat nu met name om de vraag of de nieuwe spelregels (leidraad) goed 

gevolgd is / wordt. Griffie komt volgende week met voorstel m.b.t. concrete invulling.

Naar aanleiding van Werken met zorg: deze organisatie hoort bij de onderaannemers die 

aanwezig zullen zijn bij de GON-bijeenkomst, dus een apart werkbezoek is niet nodig.

Naar aanleiding van GON-bijeenkomst zelf: de opgevraagde lijst laat nog even op zich wachten, 

zit waarschijnlijk vast op het aantal cliënten per organisatie; agendacommissie wil lijst met 

hoofd- en onderaanbieders volgende week wel vast hebben, de aanvullende informatie over het 

aantal cliënten mag dan later nageleverd worden.

3. Terugblik Politieke woensdag 23 september

Verordening Jeugdhulp (meningsvormend): een raadslid deelde tijdens bespreking papers uit 

over kwestie die bespreekonderwerp slechts zijdelings raakte; er ontspon zich daarover 

vervolgens wel een discussie; agendacommissie is van mening dat ronddelen van papers (liefst 

gericht op onderwerp dat voorligt) voorafgaand aan de sessie dient te gebeuren, dan wel via de 

voorzitter na afloop van de sessie, dus niet tijdens de bespreking; verder probeert de voorzitter 

de bespreking te houden bij het onderwerp dat voorligt.

Idem: de wethouder liet een groot deel van de vragen beantwoorden door een paar 

ambtenaren; dit is in principe niet de bedoeling; een enkele technische vraag kan (als de 

voorzitter dat toestaat), maar het onderscheid tussen beeld- en meningsvormend moet helder 

blijven: technische vragen en toelichtingen horen in de beeldvormende fase, tijdens de 

meningsvormende sessie gaat het om een politiek gesprek, dat door de portefeuillehouder zelf 

gevoerd moet worden

Omgekeerde Right to Challenge: de voorzitter werd geconfronteerd met het feit dat het college 

zich niet liet vertegenwoordigen; lastig om daar ter plekke adequaat op te reageren; verder ging 

de vergadering niet mee in de door de voorzitter voorgestelde werkwijze (twee ronden); 

handelwijze bij protest: voorzitter is de baas, klachten na afloop richting presidium; als hele 

vergadering het liever anders wil, kun je als voorzitter beter daarin mee bewegen.



4. Cyclus 16/9 – 7/10

De concept-begroting 2021 wordt aan de raad aangeboden op 2 oktober a.s. Een presentatie met 

toelichting (net als bij de gemeenterekening via MS Teams) zou dan in de week van 7 oktober 

moeten plaatsvinden, als startschot voor de periode waarin technische vragen gesteld kunnen 

worden. Omdat woensdag 7 oktober al behoorlijk vol zit, spreekt de agendacommissie zijn 

voorkeur uit voor maandagavond 5 oktober a.s., van 19.00 – 20.00 uur, voorafgaand aan de 

fractievergaderingen.

Er zijn verder geen opmerkingen bij de concept-agenda voor de raadsvergadering

5. Vooruitblik 21/10 – 18/11

Er wordt in algemene zin doorgesproken over beeldvormende bijeenkomsten waar bewoners en 

andere betrokkenen een belangrijke rol spelen: kunnen die nog doorgaan gezien de 

aangescherpte coronamaatregelen? Afgesproken wordt dat dat alleen kan als er een hybride 

vorm gevonden kan worden (deels fysiek, deels digitaal). Daarbij moet er aandacht zijn voor het 

faciliteren van mensen die slecht met digitale middelen overweg kunnen. Het is belangrijk dat er 

een haalbaar format wordt uitgedacht waaraan de bijeenkomsten moeten voldoen. 

Ten aanzien van de bijeenkomst rond het GON op 21 oktober zal de griffie in overleg treden met 

de organisatie om tot een goed voorstel te komen voor volgende week. 

Het werkbezoek MTW zal moeten worden geannuleerd.

Er zijn zes nieuwe agenderingsverzoeken binnengekomen. 

 Onderzoek mogelijkheden in- vs aanbesteden schoonmaakwerkzaamheden

 Schuldhulpverlening; stand van zaken en ontwikkelingen

 Reitdiepzone

 Arbeidsmarkt(beleid) en scholing

 Corrosie lichtmasten sportparken

 Passend Onderwijs

Het verzoek van CDA en VVD om de collegebrief over de lichtmasten te agenderen zal worden 

gehonoreerd en een plek krijgen op 21 of 28 oktober. De overige agenderingsverzoeken (alle 

vanuit de college-organisatie) worden in principe ook gehonoreerd, maar bezien moet nog 

worden in welke vorm en op welke termijn. Bij enkele is er voorkeur voor agendering vóór de 

begroting, griffie zal kijken in hoeverre dat valt in te passen, komt volgende week met voorstel.

De volgende raadsvoorstellen kunnen op de conformlijst:

 Advisering planschade en nadeelcompensatie - aangepaste verordeningen

 Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet

De volgende collegebrieven kunnen op de tkn-lijst:

 Boom-Effect-Analyse-BEA-Queridolaan-Project-Q

 Update-Meerjarenprogramma-Sport-de-Bewegende-Stad-2020-2021 

 Intentieovereenkomst-nieuwe-woonvorm-Harkstede-GN-Skaeve-huse

 Gezondheidszone-voor-snor-en-bromfietsen 

 Ontwikkeling-Stadshavens-AoH

 Beantwoording-motie-over-duurzame-leges

 Landschappelijke-inpassing-hoofspanningslijn-380kV

 Uitkomst-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-Sportaccommodaties

6. Lange Termijn Agenda



Uit de recent gevoerde LTA-gesprekken met de portefeuillehouders blijkt dat veel van hen het 

lastig vinden om verder te kijken dan één kwartaal. De agendacommissie wil daar wel op blijven 

drukken, omdat je juist als je verder kijkt mogelijkheden kunt ontdekken om zaken aan elkaar te 

verbinden en een logisch behandeltraject kunt uitdenken. De gemeentesecretaris geeft aan dat 

dat ook haar insteek is richting college en organisatie.

De inventarisatie van de LTA voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 laat zien 

dat er tegen het einde van het jaar grote drukte ontstaat, terwijl het in januari dan weer wat 

rustiger wordt. De raadsadviseurs zullen bij de bestuursadviseurs inventariseren welke besluiten 

echt in november of december genomen dienen te worden, en welke onderwerpen ook wel later 

behandeld kunnen worden.

Afgesproken wordt een nieuwe ronde LTA-gesprekken te plannen in december, zodat in januari 

opnieuw in de agendacommissie de balans kan worden opgemaakt.

7. Diversen / Rondvraag

Er wordt gevraagd naar de Verordening op de agendacommissie die volgende week ter 

besluitvorming in de raad ligt. Het gaat hier om een initiatief van de griffier om het mogelijk te 

maken dat de agendacommissie aangemerkt wordt als een bijzondere commissie waarvoor een 

extra vergoeding kan worden uitgekeerd. Het presidium is met dit voorstel akkoord gegaan. In de 

verordening is aangesloten bij de nu geldende spelregels, en zijn geen nieuwe afspraken geregeld 

(zoals: wat te doen als het aankomt op stemming / hoe wordt de samenstelling van de 

agendacommissie bepaald). Tegen het einde van deze raadsperiode zullen er nieuwe 

verordeningen worden voorbereid (m.n. ook een nieuw Reglement van Orde), waarin al dit soort 

zaken verder geregeld kunnen worden. De wens is om regels m.b.t. de agendacommissie t.z.t. 

dan ook in de agendacommissie zelf te bespreken.
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