
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 21 oktober 2020  

Aanwezig: Berndt Benjamins (vz),  Koosje van Doesen, Wim Koks, René Bolle, Rik van Niejenhuis, 

Hans Sietsma, Josine Spier, Annemarieke Weiland, Wolbert Meijer, Amrut Sijbolts (bij agendapunt 4), 

Willeke Bierman (verslag) 

m.k.a.: Christien Bronda 

1. Opening en Welkom 

 

2. Besluitenlijst agendacommissie 7 oktober 2020 

Besluitenlijst conform vastgesteld.  

 

3. Terugblik Politieke woensdag 7 oktober  

Informatiebijeenkomst VRG 

Tijdens deze bijeenkomst werden vragen beantwoord die thuishoorden in het politiek vragenuur. 

Er moet voor gewaakt worden dat zaken niet met elkaar verknoopt raken. Wordt meegenomen 

naar het presidium. 

Raadsvergadering 

Er was veel ruimte voor discussie met betrekking tot stukken die conform op de agenda stonden. 

De voorzitter en de griffier nemen dit mee met de voorzitter van de raad. 

 

GON-bijeenkomst 

Hans blikt even kort terug op de GON-bijeenkomst van vanochtend. Hans had als voorzitter geen 

rol, de bijeenkomst was in groepjes en er was geen plenaire terugkoppeling. Er moet goed 

afgestemd worden of er vanuit de raad een voorzitter noodzakelijk is.  

 

4. Agenderingsverzoeken 

De agendacommissie besluit dat werkbezoeken die buiten plaatsvinden door kunnen gaan. 

Werkbezoeken binnen kunnen alleen plaatsvinden als er kan worden voldaan aan de 

voorschriften en indien het mogelijk is om ook digitaal deel te nemen. 

Voor wat betreft het werkbezoek aan Vrijdag vraagt de griffie na of er een mogelijkheid is  

digitaal deel te nemen. 

 

Slavernijverleden – de agendacommissie wil graag weten wat het doel van dit 

agenderingsverzoek is. De griffie doet navraag. 

 

Corporaties – 28 oktober is akkoord. Vermelden op de LTA, omdat het een jaarlijks terugkerend 

onderwerp is. Het wordt een meningsvormende vergadering die ook wordt uitgezonden. 

 

Rekenkamer / Vensterscholen – akkoord om z.s.m. meningsvormende bijeenkomst te plannen. 

 

Experimenten democratische vernieuwing – de agendacommissie besluit dat de beeldvormende 

en meningsvormende bijeenkomst op 25 november wordt geagendeerd. De beeldvormende 

sessie zal digitaal plaatsvinden. De agendacommissie is akkoord met latere besluitvorming en ziet 

ook geen probleem t.a.v. coöperatieve wijkraad, aangezien die toch al is gestopt. 

 



Stadspark natuurlijk – verzoek kan worden gehonoreerd. 

 

Verkeersmodellen – sessie in december is akkoord. 

 

5. Cyclus 21/10 – 18/11  

De voorbereidingsmemo’s voor de vergaderingen op 21 en 28 oktober zijn akkoord. 

Voorbereidingsmemo beeldvormende sessie Skaeve Huse op 4 november is akkoord.  

Begrotingsbehandeling 

• De agendacommissie is akkoord met één voorbereidingsmemo met betrekking tot de 

begrotingsbehandeling op 4 november a.s. 

• De griffie onderzoekt of het mogelijk is om de ochtend sessie met de middagsessie te 

wisselen (dit in verband met de aanwezigheid van wethouder Jongman).  

• De agendacommissie is akkoord om de onderdelen veiligheid incl. aardbevingsdossier apart 

te behandelen en de onderwerpen van wethouder De Rook in één keer. 

• Per fractie kan er één deelnemer fysiek aan de vergaderingen deelnemen, de overige 

fractieleden kunnen eventueel digitaal deelnemen. 

• De griffie onderzoekt of de sessies voor de behandeling van de begroting in Topweer kunnen 

plaatsvinden. 

Collegebrieven die (vooralsnog) op t.k.n. kunnen 

• Uitgangspunten totstandkoming Programma van Eisen Grote Markt 

• Jaarverslag 2019 Toezicht calamiteiten en geweld WMO 

• Proef digitale identiteit 

• Regioadvies Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden 

• Verlenging beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding 

• Maatschappelijk akkoord sociale inlcusie in het onderwijs 

• Quarantaine locatie COA 

Diversen 

 

Het verzoek van de commissie werkwijze raad om op de dinsdag aan te geven op welke 

vergadervorm door de voorzitter wordt gekozen wordt doorgeschoven naar volgende week. 

 

Rondvraag 

 

De dagmail is in principe openbaar, behalve de stukken die onder embargo en de stukken die achter 

de inlogcode staan. 

 

Aan de agenda van de raad hangen steeds de meest recente moties, de griffie houdt dit bij. 


