Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 10 februari 2021
1. Opening (m.k.a. Annemarieke Weiland)
2. Besluitenlijst 3 februari jl.
a.

Extra bespreekpunten mbt mobiliteit en verstedelijking zijn inmiddels aangeleverd en hangen aan de
agenda van 17/2

3. Terugblik Politieke Woensdag 3 februari jl
a.

Geen bijzonderheden, er worden complimenten uitgesproken over de organisatie van de beeldvormende
sessie MEER-dorpen.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.
b.

c.

Omgevingsmanagement Ring Zuid (afspraak in sessie 3/2)
i. beeldvormende sessie wordt z.s.m. ingepland
Herontwikkeling Oude Boteringestraat 18 (CDA)
i. meningsvormende sessie van 60 min wordt ingepland in maart (wel wordt geconstateerd dat
deze aanvraag laat na het verschijnen van de brief komt)
Zandwegen Haren
i. Verzoek om digitale presentatie te mogen geven wordt gehonoreerd (z.s.m.)

5. Cyclus 3/2 – 3/3
a.

b.

c.

De volgende collegebrieven gaan vooralsnog t.k.n.
i. Tweede-Kamerverkiezing-17-maart-2021
ii. Jaarverslag-Leerplicht-en-Regionaal-meld-en-Cooerdinatiepunt-RMC-2019-2020
iii. Woningbouwproductie-2020-2021-1
iv. Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-Stadshavens
v. Ontwerp-bestemmingsplan-Midscheeps-3
vi. Toekomstagenda-Groningen
Voorbereidingsmemo’s voor de volgende sessie worden vastgesteld
i. Meningsvormend
1. Renovatie huurwoningen
2. Mobiliteit, verstedelijking en Haagse lobby
3. Nieuwe opzet begroting
4. Raadsvoorstel Kredietaanvraag Caspomor Park (agendacommissie gaat akkoord met
verzoek van het college om dit voorstel toe te voegen aan conformsessie 17/2 en raad
3/3)
Vooruitblik raadsvergadering 3 maart
i. Conform
1. Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden
2. Decembercirculaire gemeentefonds 2020
3. Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1
4. Kredietaanvraag Caspomor Park
ii. Discussie
1. Beleidskader Veiligheid (in afwachting van toegezegde brief van burgemeester)
iii. Moties vreemd
1. Ring Zuid (Stadspartij)

6. Vooruitblik cyclus 10/3 – 30/3
a.

b.

De volgende collegebrieven worden op voorhand door de agendacommissie geagendeerd
i. Stand-van-zaken-basisbanen
ii. Uitvoering-motie-schoonmakers-in-dienst-van-de-gemeente
Reeds ontvangen raadsvoorstellen
i. Uitvoeringsprogramma-brandveilig-gebruik-gemeentelijke-gebouwen-1 (conform)
ii. Beleidskader-Inburgering-1 (bespreken)
iii. Bestemmingsplan-Haren-Raadhuisplein-2021-1 (conform)
iv. Het-Gronings-model-voor-dorps-en-wijkdemocratie (bespreken)

Op voorstel van de werkgroep democratische vernieuwing besluit agendacommissie nog op
17/2 een beeldvormende sessie te beleggen (met toelichting door steller en evt gebiedsteams)
gevolgd door een meningsvormende sessie op 10/3 waarin gelegenheid tot inspraak; dan nog
ruim tijd voor verwerking van inspraak richting besluitvorming op 30/3); voor geïnteresseerde
raadsleden die vanwege een andere beeldvormende sessie op 17/2 niet kunnen deelnemen
zal de sessie worden opgenomen. Aan het college wordt verzocht dictum II (over inschakeling
van de raadswerkgroep) te schrappen. Aan de raad zal in overweging worden gegeven om
een begeleidingscommissie in te stellen.
c.

De agendacommissie neemt kennis van overzicht van stukken die binnenkort naar de raad komen, en
tevens van een lijst met reeds gehonoreerde agenderingsverzoeken die nog ingepland moeten worden. Er
worden enige prioriteringsverzoeken gedaan en de griffie bereidt een planningsvoorstel voor t.b.v. de
volgende agendacommissie.
i. Het initiatiefvoorstel Huishoudelijke Hulp moet uiterlijk eind maart (24/3) geagendeerd worden.
Dan is de zes weken zienswijze termijn voor het college voorbij. Als het college gezamenlijke
bespreking met de eigen aangekondigde opiniërende brief wenst, dient deze voor die tijd te
worden aangeleverd.
ii. De beeldvormende sessie omgevingsmanagement ARZ moet niet te lang worden uitgesteld, graag
nog in maart

7. Diversen
a.

b.

c.

Nu raad valt op dinsdag 30 maart, valt woensdag 31 maart vrij. De agendacommissie besluit dit te zien als
extra ruimte voor beeld- en meningsvormende sessies, mede omdat op 17 maart de mogelijkheden om
sessies te beleggen beperkt zijn (verkiezingen)
Planning RES: organisatie geeft aan dat RES 1.0 uiterlijk in juni moet worden vastgesteld. Op basis van de
aangeleverde info besluit de agendacommissie om in overleg met organisatie in april / mei ‘treintje’ te
organiseren: webinar met alle betrokken raden > beeldvormend over eigen beleid versus RES >
meningsvormend > besluitvormend 2/6
Voorjaarsvakantie: op 24/2 zal de agendacommissie niet vergaderen; op 17/2 zal op basis van de dan
beschikbare informatie de agenda voor 10/3 worden vastgesteld, met mandaat aan griffie om evt. losse
eindjes af te hechten…

8. Rondvraag
a.

b.

Griffier rapporteert kort over gesprek met twee bestuursadviseurs m.b.t. de bezinning op de LTA in het
college. Er is een werkafspraak gemaakt om pieken en dalen in belasting van collegevergaderingen binnen
een cyclus te verhelpen. Spreiding over het jaar blijft zowel voor raad als college een belangrijk
aandachtspunt. De griffier spreekt haar zorg uit over de planning voor de komende maanden. De
gemeentesecretaris kondigt een sessie van het college aan op 2 maart waar de planning voor de
resterende collegeperiode (en dus de LTA) nadrukkelijk op de agenda staat, en zal daaruit terugkoppelen
Er wordt aandacht voor de aangekondigde kwartaalrapportage Ring Zuid; deze moet wel een plek krijgen
in de cyclus.

