Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 25 november 2020
1. Opening (m.k.a. Christien Bronda en Annemarieke Weiland)
2. Besluitenlijst 18 november
a.

b.

N.a.v. de sporttarieven: beeldvormende sessie kan gepland worden, t.a.v. bespreking van de
discussienotitie blijft agendacommissie van mening dat dit niet gewenst is voordat definitieve
oordeel van adviesorganen bekend is.
Er zijn geen regels / afspraken die het verhinderen om na ontvangst van een collegebrief hierover
schriftelijke (of mondelinge) vragen te stellen.

3. Terugblik Politieke Woensdag 18 november
a.

Reguliere raadsvergadering – verliep goed.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.

b.

klimaatadaptatie
i. de agendacommissie is van mening dat een beeldvormende sessie overbodig is.
Raadsleden kunnen de manifestatie bezoeken. Een meningsvormende sessie in een later
stadium ligt meer voor de hand. De griffie geeft dit terug aan de organisatie.
Nieuwe opzet gemeentebegroting (audit committee)
i. De agendacommissie merkt op dat de raad niet eerder is meegenomen is in de nieuwe
opzet, zij heeft geen kaders kunnen meegeven. Naast een beeldvormende sessie is er
ook behoefte aan een meningsvormende sessie. Beide geagendeerd in de eerste cyclus
van 2021. De griffie onderzoekt bij de organisatie of er nog ruimte in het tijdspad zit.

5. Cyclus 25/11 – 16/12 (bijlage)
a.

b.

De voorbereiding omtrent de sessie met de corporaties is op een bijzondere manier gegaan. De
agendacommissie is van mening dat de uitkomst van de sessie zoals nu gepland meer
toegevoegde waarde heeft, de raad wordt fundamenteler geïnformeerd.
De volgende collegebrieven die vooralsnog op t.kn. kunnen worden gezet:
i. Rapportage interim bevindingen 2020
ii. Overnemen vreemdelingen pilot satelliet LVV Emmen
iii. Jaarverslag 2019 fonds ondernemend Groningen
iv. Impact Corona op onze economie
v. Inspraak beleidskader zonneparken (onderlegger bij beeldvormende sessie 2-12)
vi. Inspraak gebiedsvisie Meerstad Noord (onderlegger bij beeldvormende sessie 2-12)
vii. Tussenevaluatie economische agenda
viii. Geheimhouding opheffing 2020 (griffie verwerkt dit in raadsvoorstel via Presidium)
De agendacommissie besluit de collegebrief met betrekking tot ontwikkeling
maatschappelijke opvang te agenderen op 9 december.

c.

De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld
i. Beeldvormend
1. Verkeersmodellen
2. Harmonisatie sporttarieven
ii. Meningsvormend
1. Co-investeringsfonds sport (gewijzigd)
2. KET-terrein
iii. Conform
1. Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 en voorbereidingskrediet 2022
2. Harmonisatie afvalstoffenverordening
3. Resultaat Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020

6.

Eerste doorkijk januari op basis van de LTA
De griffie checkt of de prestatieafspraken ook in januari geagendeerd worden.

7. Diversen
a.
b.

In plaats van de bij de begroting per abuis toegezegde brief over normenkader data komt het
onderwerp data-ethiek voor 2021 op de LTA.
De agendacommissie besluit om 2 en 9 december in principe niet te vergaderen.

8. Rondvraag
a.
b.

De griffier meldt dat de Oosterpoort op woensdag 31 maart niet beschikbaar is voor de
raadsvergadering. Als voorstel richting het Presidium dinsdagavond 30 maart vanaf 19.00 uur.
Afgesproken wordt om de terugkoppeling vanuit de LTA-gesprekken te agenderen.

