Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 6 januari 2021
1. Opening
a.
2.

m.k.a. Hans Sietsma

Besluitenlijst 16 december jl.
a.

conform vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 16 december
a.

De agendacommissie is ontevreden over de gang van zaken bij de bijzondere meningsvormende sessie
voorafgaande aan de raadsvergadering, m.n. wat betreft de behandeling van de moties vreemd aan de
orde van de dag. De bedoeling is dat bij deze moties alleen de indienende fracties het woord voeren voor
een korte toelichting; de overige fracties kunnen alleen een korte vraag stellen en een stemverklaring
geven. Het werden nu besprekingen à la de 1-minuutinterventies van voorheen, waar de raad juist vanaf
wilde. Hier is meer discipline bij de deelnemers aan de vergadering nodig. Tegelijk wordt geconstateerd
dat ‘moties vreemd’ voorheen vooral actuele zaken betroffen waar verder geen discussie over nodig was,
terwijl ze nu n.a.v. collegebrieven worden ingediend. De bedoeling blijft echter dat de besluitvormende
vergadering (= raad) alleen over stukken gaat die ter besluitvorming voorliggen; het eindstation van
bespreking van collegebrieven blijft de meningsvormende vergadering. In heel bijzondere gevallen kan de
agendacommissie evt. maatwerk leveren. Verder zal e.e.a. meegenomen worden bij de evaluatie van de
nieuwe werkwijze.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.

a.

Burgeragendering Groene Oosterhamrikzone
Wordt gehonoreerd voor gevraagde datum en duur, wel even checken of men bespreking pas wil als
concept-mobiliteitsvisie er is, of dat het ook daarvoor kan. Als randvoorwaarde wordt gesteld dat men
het te presenteren plan tijdig aanlevert, zodat raadsleden zich kunnen voorbereiden op het gesprek.
Verder moet de verhouding tussen presentatietijd en gesprekstijd ongeveer één op drie zijn, en kan er
van elk van de drie organisaties slechts één persoon aan het gesprek meedoen.
SP – Prestatieafspraken
In overleg met SP zal de brief over de Prestatieafspraken betrokken worden bij de bespreking van het
MJP Wonen

5. Cyclus 6/1 – 27/1
a.

b.
c.

De volgende collegebrieven gaan vooralsnog ter kennisname
i. Verloop jaarwisseling 2020-2021
ii. Effecten-invoering-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-Groningen-2020
iii. Bestemming-Binnenstad-Grote-Markt-tijdelijke-zitelementen
iv. Onderzoek-verbetering-OV-ontsluiting-Zernike
v. Harmonisatie-beleidsregels-APVG-Behoud-van-groen-kap-en-herplant-2021
vi. Herontwikkeling-Oude-Boteringestraat-18
vii. Normenkader-rechtmatigheid-2020
viii. Stand-van-zaken-nieuwbouw-Rummerinkhof-Haren
Vaststellen agenda politieke woensdag 20 januari 2021
T.a.v. de volgende geagendeerde stukken worden voorbereidingsmemo’s vastgesteld:
i. Meningsvormend
1. Tijdelijke-aanhuur-extra-locaties-iederz
2. Vaststelling-bestemmingsplan-Friesestraatweg-231-1
3. Innovatie-en-initiatieven-schuldhulpverlening-1
ii. Conform
1. Gebiedsdifferentiatie-logiesbelasting-pdf
2. Herbenoeming-lid-raad-van-toezicht-openbaar-onderwijs-Groningen-januari-2021
3. Intrekken-Verordening-onkostenvergoedingen-wethouders-2006-1
4. Nacalculatie-herziening-verkeer-en-vervoer-2020
Ook raadsvoorstel Voorkeurstrace-doorfietsroute-Assen-Groningen-gedeelte-Witte-Molen-De-Punt
gaat conform, hiervan moet voorbereidingsmemo nog geschreven worden

6. Rondvraag

a.

b.
c.

Gemeentesecretaris komt terug op vraag of het niet wenselijk is om ook voor het sociale domein met een
meerjarenprogramma te komen. Het college staat hier positief tegenover en gaat hier verder over
nadenken. Zal geen dik pak papier worden, maar mogelijk wel een overzicht van doelen etc.
Griffier onderstreept de vraag uit de beeldvormende sessie m.b.t. de MJP’s of deze wel middels een
raadsbesluit moeten worden vastgesteld. Goed om hier nog eens verder over na te denken.
Griffier meldt dat de bestuurlijke driehoek zal voorstellen om de raadsvergadering van eind januari op
dezelfde manier vorm te geven als in december (hybride voorbereidende meningsvormende sessie,
digitale besluitvormende raad)

