
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 11 november 2020 

1. Opening. 

m.k.a. De heer Bolle en mevrouw Spier. Speciaal welkom voor mevrouw Van der Weele.

2. Besluitenlijst agendacommissie 4 november 2020 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

3. Terugblik Politieke Woensdag 4 november

a. Eerste begrotingsbijeenkomst op 4 november: er was te weinig tijd om alle paragrafen te 

bespreken. Voor de volgende begrotingsbespreking dit splitsen.

b. Skaeve Huse: insprekers begrepen niet dat ze na hun bijdrage niet meer mee mochten spreken. Er 

moet richting insprekers van tevoren aangeven wat de bedoeling is. De griffie geeft dit bij 

insprekers vooraf aan.

4. Agenderingsverzoeken 

De agendacommissie besluit om het werkbezoek naar het voorjaar te schuiven. Er wordt gewacht op het 

formele agenderingsverzoek voor wat betreft de bedoeling van het werkbezoek.

5. Cyclus 21/10 – 18/11

a. Ontvangen collegebrieven die (vooralsnog) op t.k.n. kunnen:

i. Nieuwe woonvorm Hoofdweg 143a Harkstede 1

ii. Stand van zaken aardgasvrije wijken 2020

iii. OV-bureau voorgenomen tarieven en aangepaste dienstregeling bus 2021 

iv. Beantwoording motie verankering leefstratenaanpak

v. Stand van zaken ecologische verbindingszones

vi. Beleidsregels parkeren gehandicapten

vii. Bestuurlijke afspraken versterking 1

b. De agendacommissie besluit om de collegebrief ‘onderwijsagenda gemeente Groningen 2020’ te 

betrekken bij de bespreking Maatschappelijk akkoord sociale inclusie en daarvoor een half uur 

extra te plannen.

c. De stand van zaken Warmtestad wordt betrokken bij het raadsvoorstel Aanbesteding warmtestad 

t.b.v. wijkvernieuwing Selwerd en besproken in januari.

d. De concept raadsagenda voor 11 november is akkoord.

e. Betreffende de concept raadsagenda van 18 november kan de cultuurnota naar de 

conformstukken. Verder akkoord.

6. Cyclus 25/11 – 16/12

a. Doorkijk cyclus 25/11 – 16/12 (bijlage 4)

De agendacommissie is akkoord met onderstaande voorbereidingsmemo’s:

Beeldvormend

i. Doorbraakproject 

ii. Stadspark Natuurlijk – er wordt afgesproken dat er met groepjes van maximaal 4 

personen zal worden rondgelopen (conform de coronamaatregelen)

iii. Schuldhulpverlening

Meningsvormend

i. Gesprek met corporaties en huurdersorganisaties

ii. Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs

iii. Voorgang mobiliteitsvisie

iv. Co-investeringsfonds sport voorstellen 2021

v. Herijking kredieten binnenstadsvisie etc.

vi. Evaluatie proef met deelscooters



vii. Onderzoek schoonmaak

viii. Aanvullende kredietaanvraag inpassingskosten Ten Boer

ix. Parkeermaatregelen Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord (er zal worden gekeken 

of er op de laatste woensdag in december plek is op de agenda om dit stuk te 

bespreken, anders wordt het doorgeschoven naar januari)

Conform

i. Harmonisatie welstandsbeleid

ii. Bouwverordening 2021

iii. Voorbereidingskrediet Herinrichting Roodeweeshuisstraat

iv. Reclamenota 2021

v. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020

vi. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021

vii. Aankoop tijdelijke huisvesting onderwijs Meerstad

viii. Nacalculatie IKC Borgma Ebbinge

ix. Wijzigingen steunpakket COVID 19 Cultuur 2020

x. Krediet bushaltes Ring Zuid, indexering Papiermolentunnel

xi. Herontwikkeling locatie St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG

b. Er komt waarschijnlijk nog een initiatiefvoorstel betreffende gezinshulp. Waarschijnlijk deze week.

c. Het Groenplan wordt doorgeschoven naar januari.

7. Diversen

a. De suggestie van wethouder Broeksma wordt teruggelegd. 

b. Er is een begeleidingscommissie in wording betreffende de aanbesteding / transformatie 

jeugdhulp.

c. Voor de bespreking van het doorbraakproject wordt vanuit de agendacommissie aangegeven dat 

het belangrijk is dat er ook mensen vanuit de uitvoering bij betrokken worden.

8. Rondvraag

Mevrouw Bronda geeft aan dat het college de notulen van de agendacommissie niet meer ontvangt. De 

griffie zal hier naar kijken.
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