
Besluitenlijst agendacommissie d.d. 13 januari 2021 

1. Opening 

In verband met de afwezigheid van Berndt neemt Hans het voorzitterschap op zich. 

Agenda is akkoord. 

 

2. Besluitenlijst 6 januari jl.  

Wordt vastgesteld. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 6 januari jl   

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken  

a. Inkoop Jeugdhulp 

Dit agenderingsverzoek komt volgende week terug op de agenda. De griffie vraagt om nadere 

informatie. Het gaat dan vooral om de vraag waarom de bijeenkomst ‘geheim’ is. 

 

b. Groninger digitale agenda 

De agendacommissie is akkoord met een beeldvormende sessie. Na deze sessie zal worden 

bekeken of het wenselijk is om een meningsvormende sessie te organiseren.  

 

c. Gezondheidsbeleid 

De agendacommissie is akkoord met een beeldvormende sessie, gevolgd door een 

meningsvormende sessie waarin de raad daadwerkelijk kan evalueren op basis daarvan input kan 

leveren voor het nieuwe gezondheidsbeleid. 

 

d. Werkbezoek Stadshavens 

De agendacommissie besluit om dit in te plannen voor 7 april, wel onder voorbehoud van het 

verloop van corona en de daarbij behorende maatregelen. 

 

5. Cyclus 6/1 – 27/1  

a. Er zijn geen collegebrieven binnengekomen. 

 

b. Vaststellen agenda politieke woensdag 27 januari 2021 – komt volgende week terug. 

 

c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

i. Beeldvormend 

1. 20/1 Overbrug 

2. 20/1 Omgevingswet 

3. 20/1 Opzet nieuwe begroting 

ii. Meningsvormend 

1. 20/1 Harmonisatie sporttarieven (1 ronde) 

2. 20/1 Initiatiefvoorstellen Jeugdhulp (2 ronden: vragen, debat) 

3. 20/1 Initiatiefvoorstel Natuurinclusief bouwen (2 ronden: vragen, debat) 

iii. Conform  

1. 20/1 Voorkeurstracé doorfietsroute Assen-Groningen 

2. 20/1 Opheffen geheimhouding 2020 

Gezien het grote aantal sprekers tijdens de beeldvormende sessie met betrekking tot de 

omgevingswet besluit de agendacommissie om deze sessie te laten doorlopen tot 12.00 uur. 



De griffie zal navragen of er informatie beschikbaar is voor de beeldvormende sessie met 

betrekking tot de nieuwe begroting (wat is de bedoeling en wat wordt er verwacht van de 

raadsleden). 

Met betrekking tot de meerjarenplannen die voor vandaag op de agenda staan is er vanuit de 

oppositiepartijen een mail gestuurd om de plannen niet voor besluitvorming in de 

raadsvergadering van 27 januari voor te leggen. De griffier geeft aan dat er twee opties zijn: 

óf het raadsvoorstel blijft zoals het is en wordt ook op die manier in stemming gebracht, óf 

het raadsvoorstel wordt omgezet in een collegebrief. De agendacommissie heeft voorkeur 

voor een collegebrief. De griffier zal dit meenemen naar het presidium. 

6. Diversen: 

a. Dierenwelzijnsnota  

De agendacommissie is akkoord met het volgen van de lijn van het college (een bijeenkomst 

georganiseerd door het college met meerdere sprekers waar ook raadsleden voor worden 

uitgenodigd, op een woensdag). 

 

b. Werkbezoek Boomwachters  

Het werkbezoek, zal in verband met de coronamaatregelen worden uitgesteld. De 

agendacommissie spreekt haar voorkeur uit voor de tweede opzet zoals genoemd in het 

agenderingsverzoek. 

 

c. Aangekondigd agenderingsverzoek: gesprek met RWS 

Vanuit de agendacommissie is behoefte aan een uitgebreid agenderingsverzoek. 

 

7. Rondvraag  

Geen 


