
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 7 oktober 2020  

Aanwezig: Berndt Benjamins (vz),  Koosje van Doesen, Wim Koks, René Bolle, Amrut Sijbolts  , Josine 

Spier, Annemarieke Weiland (verslag) 

m.k.a.: Hans Sietsma, Rik van Niejenhuis, Wolbert Meijer en Willeke Bierman 

1. Opening en Welkom  

2. Besluitenlijst agendacommissie 30 september 2020  

Besluitenlijst conform vastgesteld.  

 

3. Terugblik Politieke woensdag 23 september 

Harmonisatie Reintegratieverordenng Participatiewet 2020 (meningsvormend):  

Is het de bedoeling dat er eerst op de inspreker wordt ingegaan in de woordvoeringen of is het 

de bedoeling het mee te nemen in het totale verhaal? Dat laatste. 

Definitieve nota de sociale basis in Groningen harmoniseren en verder: 

Hierbij niet gesplitst in vragen en visie. Dat is ook aan de voorzitter. Is ook bij Parkeeroverlast zo 

gegaan. 

 

4. Cyclus 21/10 – 18/11  

a. I. Agenderingsverzoeken, nieuw 

Werkbezoek Martiniplaza: Agendacommissie verzoekt om dit in te plannen voor 

februari 2021 en mee te geven dat ze graag een eerste blik op de resultaten over 

2020 wil horen. 

ii.   Er is een agenderingsverzoek ingediend door de Fractie(s):SP, Stadspartij, PvdD  

      over de aanpak Ring Zuid: Dit graag agenderen op 21 oktober om 17.40 uur in              

Topweer. Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-ARZ-mei-augustus-2020  kan 

hierbij worden betrokken. Amrut Sijbolts is hierbij voorzitter. 

 

b. i. De agendacommissie wil niet dat de schriftelijke vragen van de SP worden 

       beantwoord tijdens de meningsvormende sessie. Schriftelijke vragen worden 

       schriftelijk beantwoord. Dit kan uit principe niet worden vermengd.  

ii. Belastingtarieven 2021 worden besproken i.c.m. begroting 

iii. M.bt. Harmonisatie marktverordening 2021 en verordening marktgelden 2021 kan 

       evt. korte vraag gesteld  i.c.m. begroting/tarieven. Doel conforme besluitvorming.  

iv. Herijking stedelijk investeringsfonds wordt besproken i.c.m. de ruimtelijke  

       begrotingscommissie 

 

De volgende raadsvoorstellen kunnen op de conformlijst: 

• Harmonisatie marktverordening 2021 en verordening marktgelden 2021 

• Tiny houses Westpark  

• Toekomstige verwerking afvalstromen 

• Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 

• Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021  

 

 

 



c. Collegebrieven die (vooralsnog) op t.k.n. kunnen zijn: 

• Spelen-in-de-binnenstad  

• Klanttevredenheidsonderzoek-2019-en-tussenevaluatie-Publiek-Vervoer-

Groningen-Drenthe-1  

• OV-bureau-Vastgestelde-begroting-2021-flexibele-dienstregeling-en-

goedgekeurde-Dienstregeling-bus-2021  

• Programma-klimaatadaptatie-Groningen  

• Beantwoording-motie-extra-aandacht-na-schooluitval  

• Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-ARZ-mei-augustus-2020  

• Voorbereiding-op-de-nieuwe-Inburgeringswet 

 

d. Beeldvormend, vanuit eerdere agendacommissies: 

n.a.v. i.  GON sessie ; opzet zo akkoord 

n.a.v. ii. HRM sessie 

De griffier vraagt namens de gemeentesecretaris welke onderwerpen in ieder geval aan 

bod moeten komen tijdens de HRM sessie; 

1. Hoe bereid de organisatie de communicatie voor tussen ambtenaren en inwoners in 

deze coronatijd. Welke ondersteuning wordt geleverd aan de ambtenaren? 

2 Diversiteit 

3. De Coronasituatie.  

4.  Is het sollicitatiebeleid veranderd in de loop der jaren en zo ja, wat is er dan 

       veranderd? 

         

n.a.v. iii. Gesprek met RWS op 21/10 akkoord 

n.a.v. iv. De agendacommissie verwacht minimaal 5 á 6 insprekers bij de cultuurnota. 

n.a.v.  v. Arbeidsmarkt en scholing beeldvormende sessie akkoord op 21/10 

n.a.v. vi. Schoonmaak (graag voor begroting) beeldvormende sessie akkoord op 28/10 

                Moet wel kunnen in 60 min. volgens agendacommissie  

n.a.v. vii.Passend onderwijs  beeldvormende sessie akkoord op 28/10 

n.a.v.viii.Gesprek met cliëntenraad akkoord op 28/10 

n.a.v. ix. Aardbevingsdossier beeldvormende sessie akkoord op 28/10 

n.a.v. x. Kapbeleid beeldvormende sessie akkoord op 28/10 

n.a.v. xi. Werkbezoek Leeuwarden (28/10); Er moeten wel beleidsambtenaren worden 

                betrokken bij dit werkbezoek, raadsleden alleen is niet voldoende. 

          Laatste nieuws; Leeuwarden heeft zich bij nader inzien toch teruggetrokken. 

n.a.v.xii. Skaeve Huse; Wel door laten gaan op 4 november om de onrust in de buurt  

recht te doen en niet hetzelfde te krijgen als bij de Barkmolenstraat. 

Uitnodigen de projectleider, direct omwonenden, enkele nabije 

belangenverenigingen, ook de ondernemersverening Harkstede- Scharmer (die 

over de grens met de gemeente Groningen zit) en een vertegenwoordiger van 

de zorginstellingen. Voorstel is om dit te doen vanuit Topweer via Starleaf. 

Er is uitvraag gedaan bij de organisatie, zodat we iedereen kunnen uitnodigen 

via de mail, hen de leidraad voor participatie kunnen toesturen en hen ook via 

Starleaf kunnen inbellen.  

 

             

 

 



e.       Meningsvormend, vanuit eerdere agendacommissies: 

• Jeugdhulp 

• Lichtmasten 

• WABO Van Ketwich Verschuurlaan 

 

f.       Overzicht cyclus, vaststellen 21/10 en 28/10 

      De agendacommissie besluit om niet in de herfstvakantie te vergaderen en nu reeds  

      Voorzitters aan te wijzen voor 28/10; 

      Cultuurnota  - voorzitter Wieke Paulusma 

      Sportnota - voorzitter Kirsten de Wrede 

      Beeldvormende sessie Voortgang Aardbevingsdossier 

      - voorzitter Jan Visser  

              Beeldvormende sessies Schoonmaak en Passend Onderwijs 

    - voorzitter Koosje van Doesen 

 Rondvraag 

 De 2 rondvragen van Wim Koks komen de volgende keer i.v.m. de tijd.  


