
Besluitenlijst agendacommissie d.d. 20 januari 2021 

1. Opening 

 

2. Besluitenlijst 13 januari jl. – wordt vastgesteld. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 13 januari jl   

Tijdens de bespreking van de MJP’s zijn veel onderwerpen besproken. De griffie zoekt uit wat de positie 

van de MJP’s wordt in het kader van de Omgevingswet. Afhankelijk daarvan zal gekeken worden hoe de 

bespreking volgend jaar gaat plaatsvinden.  

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken  

a. Inkoop Jeugdhulp 

De agendacommissie gaat akkoord met een besloten sessie. 

b. RWS – bruggen 

De griffie zoekt uit of RWS een reactie kan geven op de motie die voor de kerst is ingediend. 

Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kan de sessie ingepland worden. Anders niet inplannen. 

c. Windplatform 

De agendacommissie besluit dat er voor de 1e sessie 1 uur wordt ingepland, voor de 2e sessie 1,5 

uur. 

 

5. Cyclus 6/1 – 27/1  

De besluitvormende raad wordt op dezelfde manier vormgegeven als in december. Eerst een bijzondere 

commissie in hybride vorm gevolgd door de besluitvormende raad die digitaal zal plaatsvinden. 

 

De griffie checkt bij de fractie van 100% Groningen of het raadsvoorstel ‘vaststelling programma van 

eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt, naar de conformstukken met motie kan. 

 

6. Cyclus 3/2 – 3/3  

a. Collegebrieven met voorstel ‘vooralsnog t.k.n.’ 

i. Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2021 Wabo en Bodem 

ii. Stand van zaken integraal huisvesting plan IHP onderwijs 

b. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:  

i. Beeldvormend 

1. Boomwachters (de agendacommissie is akkoord met de presentatie in het 

Engels, wel zal hen de suggestie worden gedaan om van tevoren een 

Nederlandse hand-out te verstrekken en een tweede persoon te laten 

deelnemen die eventueel kan aanhaken en kan samenvatten in het Nederlands) 

ii. Conform  

1. Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 

De agendacommissie besluit om de brief over de Ring Zuid op 3 februari te agenderen, een gedeelte van 

deze bespreking zal geheim zijn (rekening mee houden met de planning). 

De griffie vraagt na of de kadernota integrale veiligheid op 3 februari besproken kan worden. 

 

  



7. LTA februari / maart 

De griffie geeft een doorkijkje m.b.t. de te verwachten bespreekonderwerpen in februari (weinig) en 

maart (veel).Vanuit de organisatie is ook een LTA opgesteld betreffende de dossiers die voor het eerste 

half jaar op de agenda staan. De gemeentesecretaris zal dit met de griffier bespreken.  

 

8. Rondvraag  

Geen 


