Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 28 oktober 2020
1. Opening, de heer Van Niejenhuis en de dames Bronda, Van Engelenhoven en Weiland zijn
afwezig.
2. Besluitenlijst agendacommissie 21 oktober 2020
a.

b.
c.

Wordt conform vastgesteld
N.a.v.: slavernijverleden: bestuursadviseur heeft aangegeven dat dit agendaverzoek vanwege
corona vooralsnog ‘in de koelkast gaat’
N.a.v.: begroting 4/11: toch aan Radesingel, geen wisseling, weth Jongman komt toch hele
ochtendvergadering

3. Terugblik Politieke Woensdag 21 oktober
a.

b.
c.

d.

Muziekcentrum: liep nogal uit de tijd omdat veel deelnemers toch een uitgebreide woordvoering
hadden voorbereid die verder ging dan het specifieke voorstel dat voorlag, en er desondanks geen
spreektijden werden gehanteerd; welke vorm er ook wordt gekozen, het is verantwoordelijkheid
van de voorzitter om de sessie binnen de gestelde tijd af te ronden; ook zonder spreektijden is
het van belang om na enkele minuten er bij sprekers op aan te dringen af te ronden.
GON evaluatie: vraag is hoe vrij de aanwezige onderaannemers zich hebben gevoeld waar
hoofdaannemers erbij zaten; verder wel een goede sessie.
Wabo Van Ketwich: voorzitter gaf wethouder gelijk de gelegenheid om op de in het
agenderingsverzoek van GroenLinks e.a. gestelde vragen te antwoorden, zonder dat de
vragenstellers deze hadden kunnen toelichten; dit had vooraf beter met de vragenstellers
afgestemd kunnen worden.
28/10 Cliëntenraad: de cliëntenraad reageerde op een stuk dat de raad nog niet had ontvangen
en waar het college kennelijk nog met de cliëntenraad over in gesprek is; ongemakkelijk.

4. Agenderingsverzoeken
a.
b.

c.

Programma energie: warmte en opwekking
i. Wordt gehonoreerd, beeldvormende sessie op 2/12
Initiatiefvoorstel jeugdhulp (SP)
i. Dit zal tezamen met het andere aangekondigde initiatiefvoorstel (GroenLinks / 100%) in
de volgende cyclus eerst meningsvormend worden geagendeerd, zodat college ook de
tijd krijgt voor zienswijze.
Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs
i. Wordt gehonoreerd, meningsvormende sessie 25/11, hier moeten nog wel
bespreekpunten voor worden aangeleverd door de verzoekers.

5. Cyclus 21/10 – 18/11
a.
b.
c.
d.

e.

Skaeve Huse (4/11): sessie zal worden uitgezonden t.b.v. bewoners; bedoeling van deze sessie is
dat het gaat over het proces, het volgen van de leidraad, niet de inhoud.
Werkbezoek Vrijdag (11/11): omdat digitale deelname niet mogelijk blijkt, zijn er twee opties: óf
aan de Radesingel óf annuleren
Voorbereidingsmemo’s Onderzoek schoonmaakwerk (> beeldvormend 28/10 > meningsvormend
25/11) en Begroting (> meningsvormend 4/11) zijn akkoord
Collegebrieven die (vooralsnog) op t.k.n. kunnen
i. Jaarverslag-parkeerbedrijf-2019
ii. Voortgangsrapportage-Versterken-en-Vernieuwen (wel beeldvormend, 28/10)
iii. Rapport-analyse-warmtebronnenstrategie (zie agenderingsverzoek 4a)
iv. Vaststellingsbesluit-gaswinning-Groningerveld-2020-2021
v. Ontwikkeling-op-arbeidsmarkt-nav-coronacrisis-en-de-keuzes-in-het-arbeidsmarktbeleiden-Werkprogramma-2020
Concept-raadsagenda 11/11 (start: 15.00 uur)
i. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2021 i.c.m. de raadsvoorstellen:
• Herijking Stedelijk Investeringsfonds
• Belastingtarieven 2021
• Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening marktgelden 2021

f.

• Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020 VGR II
• Septembercirculaire gemeentefonds 2020
ii. 1e termijn 10 minuten per fractie (incl. interrupties!) > reactie college 60 minuten > 2e
termijn 5 minuten per fractie > reactie college > stemverklaringen > stemmingen
Concept-raadsagenda 18/11
i. Conformstukken (moeten alle nog via meningsvormende sessie, vandaar ‘?’)
• Winkeltijdenverordening 2021 (?)
• Advisering planschade en nadeelcompensatie – aangepaste verordeningen (?)
• Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet (?)
• Tiny Houses Westpark (?)
• Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 en voorbereidingskrediet 2022 (?)
• Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021 (?)
• Toekomstige verwerking afvalstromen (?)
• Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 (?)
• Sport- en beweegvisie 2021+ (?)
ii. Conformstukken + motie/amendement
• 2e fase verkenning nieuw muziekcentrum
iii. Discussiestukken
iv. Moties vreemd aan de orde van de dag
• Aanpak Ring Zuid (?)

6. Doorkijk cyclus 25/11 – 16/12
a.
b.

c.

d.

Politieke woensdag van 25/11 hoeft pas over twee weken vastgesteld te worden.
Nu reeds vastgelegd meningsvormend:
i. Onderzoek Rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen: 25/11, 16.30u, Radesingel
ii. Uitgangspunten harmonisatie Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (wensen
en bedenkingen) 25/11, 20.00u, Radesingel
iii. Corporaties: 25/11. 16.30u, Topweer
iv. Experimenten democratische vernieuwing > 25/11 21.30u, Topweer
Nu reeds vastgelegd beeldvormend:
i. Doorbraakproject / stapelingsonderzoek > 25/11, 9.30u, Radesingel
ii. Stadspark natuurlijk > 25/11, 9.30u op locatie
iii. Experimenten democratische vernieuwing > 25/11 20.00u, Topweer
iv. Schuldhulpverlening > 2/12, 9.30u, Radesingel
Voorbereidingsmemo’s Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamerverkiezing
2021 en Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 akkoord (beide conform)

7. Diversen
a. Memo Communicatie over werkvormen meningsvormende sessies
i. Voorstel is om vorm van bespreking al vast te leggen in het voorbereidingsmemo, zodat
iedereen reeds anderhalve week van te voren weet hoe het zal gaan: agendacommissie
besluit om dit voorlopig zo te gaan doen, en na verloop van tijd te evalueren.

b. Plan van aanpak P&C cyclus Grondbedrijf vanaf jaarrekening 2020
i. Principieel begrijpt men het voorstel, maar praktisch lijkt het wel lastig om de grexen
helemaal samen te laten lopen met de begroting, omdat het dan ondersneeuwt. Griffier
biedt aan om hier als griffie nog eens op te ‘kauwen’ en er dan op terug te komen.

8. Rondvraag
a.

b.

Politiek vragenuur: ter vergadering zijn niet altijd de woordvoerders aanwezig m.b.t. het
onderwerp dat aan de orde wordt gesteld, waardoor het blijft bij vraag en antwoord. Dat hoeft
niet, raadsleden kunnen n.a.v. de gestelde vragen besluiten (al dan niet digitaal) aan te haken om
vervolgvragen te stellen of de discussie te zoeken.
Wel/niet uitzenden beeldvormende sessies: Wie besluit hierover? In principe is de afspraak dat
technische sessies niet worden uitgezonden en sessies met inspraak wel; maar de
agendacommissie kan altijd (evt. op verzoek) bepalen om een technische sessie wel uit te zenden,
als die bijv. relevant is voor bewoners.

