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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit

I. de Verordening op de agendacommissie gemeenteraad Groningen vast te stellen 

II. De agendacommissie zoals bedoeld is in de Verordening op de agendacommissie aan te wijzen 
als bijzondere commissie zoals bedoeld in artikel 3.1.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers.

II. de Verordening in te laten gaan per 1 augustus 2020

III. dit besluit bekend te maken via overheid.nl

  

Afgehandeld en naar archief Paraaf  

Aanleiding en doel   

De agendacommissie vormt een commissie met verantwoordelijkheid met voor de nieuwe werkwijze van de 
raad cruciale taken. De werkzaamheden van de leden behoren niet tot het reguliere werk van een 
volksvertegenwoordiger maar zijn voorwaardelijk aan het functioneren van de gehele raad als 
vertegenwoordigend (controlerend en kader stellend) orgaan. In die zin voldoet de commissie aan de in het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers opgenomen typering van een commissie waarvoor 
voor raadsleden een toelage beschikbaar gesteld kan worden. Het instellen van een agendacommissie bij 
verordening,  parallel aan de eerder vastgestelde spelregels t.b.v. de werkwijze van de raad vormt de 
grondslag voor het functioneren van de commissie en de toelage voor haar leden. 

Kader    

Gemeentewet en Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2019     

Argumenten en afwegingen    

Met ingang van 1 augustus 2020 is de agendacommissie in functie. Sinds april is ervaring opgedaan met het 
werken van de commissie. Op basis van deze ervaring  is de belasting per keer voor de 



agendacommissieleden te bepalen op gemiddeld 2,5 uur per keer, overleg- +  voorbereidingstijd.  Naast het 
reguliere raadswerk, waarbij in de praktijk de leden van juist de agendacommissie ook actief zijn als 
voorzitters van de diverse raadssessies en soms andere raadsfuncties, zijn de leden 12 uur per vier weken 
(ca. 120 uur per bestuurs-jaar) extra in touw.  

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

nvt

Financiële consequenties    

De raadsleden die lid zijn van deze commissie ten laste van de gemeente een toelage toe te 
kennen van € 124, 85 per maand voor de duur van de activiteiten van de commissie per maand. 
Gezien de vergaderfrequentie totaal ca. € 7.500,00 per jaar.

Overige consequenties    

geen

Vervolg    

Vanaf het moment dat de nieuwe werkwijze van start gaat / is gegaan  (per 1 augustus 2020), zal deze 
situatie van toepassing zijn.

Lange Termijn Agenda    

nvt
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