
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 17 februari 2021 

1. Opening (Annemarieke Weiland m.k.a.) 

 

2. Besluitenlijst 10 februari jl. 

Naar aanleiding van eerdere agenderingen concludeert de agendacommissie scherper te 

zullen letten op het benoemen van de noodzakelijke bespreekpunten in 

agenderingsverzoeken en de toegestuurde memo’s vanuit het college. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 10 februari jl. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

De agendacommissie is akkoord met het inplannen van een meningsvormende sessie over 

de inzet van armoedemiddelen op 31 maart a.s. 

 

5. Cyclus 3/2 – 3/3 

a. Volgend voorbereidingsmemo is akkoord: 

- Gronings model Wijk- en dorpsvernieuwing (beeldvormende 17/2) 

b. Agenda raadsvergadering 3 maart a.s. 

i. Conform 

1. Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrasvelden 

2. Decembercirculaire gemeentefonds 2020 

3. Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 

4. Kredietaanvraag Caspomor Park 

ii. Discussie 

1. Beleidskader Veiligheid 

iii. Moties vreemd 

1. Ring Zuid (Stadspartij) 

 

6. Cyclus 10/3 – 30/3 

a. Collegebrieven 

- Beantwoording motie Een veilige jaarwisseling – wordt geagendeerd 

- Cliëntenervaringsonderzoek CEO-1 – wordt betrokken bij het 

initiatiefvoorstel en de aangekondigde opiniërende brief HH. Vorige week 

was het tijdspad niet helder, de aanbesteding hoeft niet dit jaar. 

Agendering in de maand april. 

- Geheime bijlage brief ex art 25 Gemeentewet – vooralsnog t.k.n. 

- Ambities flexwonen – vooralsnog t.k.n. 

 

b. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

- Beeldvormend 

1. Gezondheidsbeleid (beeldvormend) 

- Meningsvormend 

1. Groningsmodel voor wijk en dorpsdemocratie (80 min) 

2. Beleidskader inburgering (60 min) 

3. Uitvoering motie schoonmakers in dienst gemeente (80 min) 

4. Visie Stadslogistiek (60 min) 

5. Stand van zaken basisbanen (80 min) 

6. Oude Boteringestraat 18 (60 min) 

7. Inkoop jeugdhulp (80 min) 



8. Veilige jaarwisseling (60 min) 

- Conform 

1. Kredietaanvraag Groenewei 

2. Fietspad langs Platvoetspad 

3. Nota Bodembeheer 

4. Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen 

5. BP Raadhuisplein Haren 

6. Sociaal steunpakket cultuur 

 

c. Vanuit de bestuursadviseurs is een lijst met stukken die worden verwacht 

aangeleverd. De agendacommissie verwacht vooralsnog de volgende 

bespreekpunten: 

- Programma voor woningaantallen herontwikkeling Doefmatlocatie 

Isebrandheerd Beijum 

- Harmonisatie sporttarieven 

- Kansen in kaart – een nieuwe fase 

 

In het overzicht mist het kwartaaloverzicht met betrekking tot de Zuidelijke 

Ringweg. De griffie vraagt na wanneer dit overzicht verwacht kan worden. 

 

d. Planning politieke woensdag 10 maart 

- De agendacommissie besluit dat indien de avondklok van kracht blijft 

de meningsvormende sessies naar de ochtend te verplaatsen en de 

beeldvormende sessie (digitaal) naar de avond. 

- De agendacommissie blikt vooruit naar de agenda van de Politieke 

Woensdag van 17, 24 en 31 maart.  

 

7. Diversen  

De agendacommissie bespreekt de wijzigingen in de LTA en geeft aan een dergelijk 

overzicht prettig te vinden. Het geeft meer inzicht in de LTA. Voor nu: 

- De planning rondom de vertraging van het station kan meegenomen 

worden in het gebiedsconcept Zuidzijde. Dit is ook ter sprake 

gekomen in de begeleidingscommissie. Ambtelijk wordt hierop 

teruggekomen. 

- De agendacommissie wil graag de planning rondom de Reitdiepzone. 

Dit naar aanleiding van het feit dat de structuurvisie / MER 

Reitdiepzone pas in december wordt verwacht.  


