Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 4 november 2020
1.
2.

Opening.
m.k.a. De heer Meijer en mevr. Spier, mevr. Spier wordt vervangen door de heer Kommerij.
Besluitenlijst agendacommissie 28 oktober 2020
a. Wordt conform vastgesteld

3.

Terugblik Politieke Woensdag 28 oktober
a. N.a.v. 28/10 Cliëntenraad: de cliëntenraad reageerde op een stuk dat de raad nog niet had
ontvangen. Het ging om een concept-stuk dat nog niet aan de raad is gestuurd.
b. Sportvisie: Meerdere moties waren aanleiding om het op discussie te zetten. Echter de discussie
was al afgerond. Dus wordt besloten om het neer te zetten bij conform + moties.

4.

Gesprek college met Berndt Benjamins en Josine Spier
Zodra er een amendement wordt ingediend zal het stuk naar discussie verhuizen, omdat dit het
voorstel verandert.
Er worden nu veel technische vragen gesteld. De voorzitters zullen hier meer op toezien en
wethouders kunnen ook zelf verwijzen naar ambtenaren hiervoor.
Ook in het politieke vragenuur worden veel technische vragen gesteld.
Afgesproken wordt dat Berndt Benjamins, Peter Kommerij en Josine Spier vooraf een check op de
ingediende vragen doen. Het is bedoeld voor korte politieke vragen.
Het kan ook voorkomen dat geadviseerd zal worden om de vragen schriftelijk te stellen.

5.

Cyclus 21/10 – 18/11
a. Voorbereidingsmemo Toekomstige verwerking afvalstromen is akkoord
b. Ontvangen collegebrieven die (vooralsnog) op t.k.n. kunnen:
i. Plan-van-aanpak-laaggeletterdheid-2020-2024
ii. Voorontwerpbestemmingsplan-Fietsroute-Plus-Groningen-Ten-Boer-Vorktand-Zuid
iii. Diversiteit-gemeentelijke-organisatie

c.
d.

e.

De agendacommissie heeft besloten de collegebrief Rapportage-toegankelijke-toilettenBinnenstad te agenderen.
De agendacommissie besluit om het politieke vragenuur deze keer niet door te laten gaan
op 11-11-2020, omdat de raad al om 15.00 uur begint en de tijdplanning nu al krap is.
Koosje van Doesen is voorzitter bij beeldvormende sessie Vrijdag op 11 november
Wim Koks zal na afloop bij de Speeltuinen op 18 november 2020 als voorzitter de organisatie
bedanken.
Concept-raadsagenda 11/11 (start: 15.00 uur) is akkoord.
Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2021 i.c.m. de raadsvoorstellen:
Herijking Stedelijk Investeringsfonds
Belastingtarieven 2021
Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening marktgelden 2021
Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020 VGR II
Septembercirculaire gemeentefonds 2020
1e termijn 10 minuten per fractie (incl. interrupties) > reactie college 60 minuten > 2e termijn 5
minuten per fractie > reactie college > stemverklaringen > stemmingen

f.

Concept-raadsagenda 18/11
Conformstukken
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

Conformstukken + moties
2e fase verkenning nieuw muziekcentrum
Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024
Sport- en beweegvisie 2021+
Discussiestukken
Toekomstige verwerking afvalstromen
Moties vreemd aan de orde van de dag
Aanpak Ring Zuid (?)
g.

Doorkijk cyclus 25/11 – 16/12 (bijlage 4)
Het is vanaf nu belangrijk om de voorbereidingsmemo’s te lezen. Hierin zal ook worden
opgenomen hoe de bespreking zal plaatsvinden. In één ronde of vooraf vragenstellen en daarna
discussie conform de gemaakte afspraak hierover vorige week in de agendacommissie.
De agendacommissie gaat akkoord met onderstaande voorbereidingsmemo’s.
i. Onderzoek Rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen (meningsvormend 25/11)
ii. Beleidregels APVG Vellen van een houtopstand (meningsvormend 25/11) (bijlage 7)
n.a.v. toevoegen bij de stukken het rapport van de rekenkamer met aanbevelingen en de
pagina’s uit de voortgangsrapportage, die hier over gaan.
iii. Experimenten democratische vernieuwing (beeld- en meningsvormend 25/11) (bijlage 8)
iii. Verordening adviesstructuur voor sociaal domein (conform 9/12) (bijlage 9)

Verdere doorkijk LTA en opsomming van nog te schrijven voorbereidingsmemo’s worden voor
kennisgeving aangenomen.
6.

Rondvraag n.v.t.

