Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 3 maart 2021
1. Opening
a.
2.

m.k.a. Rik van Niejenhuis

Besluitenlijst 17 februari jl
a.
b.

Conform vastgesteld
Gemeld wordt n.a.v. de besluitenlijst dat de voortgangsrapportage Ring Zuid volgende week wordt
verwacht, en dat de gevraagde planning Reitdiepzone volgende week geleverd kan worden

3. Terugblik Politieke Woensdag 17 februari jl
a.

geen opmerkingen

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.
b.
c.
d.

Short Stay (Student & Stad), wordt geagendeerd voor de cyclus van april
Bestrijding welzijnscrisis (zeven fracties), wordt ingevoegd in agenda van 10 maart
Bijzondere woonvormen (PvdD), wordt teruggelegd voor aanpassing bespreekpunten
Aanvraag werkbezoek Stichting WIJ, wordt gepland in april-cyclus

5. Cyclus 3/2 – 3/3
a.

Agenda bijz. cie en raadsvergadering 3 maart wordt doorgenomen

6. Cyclus 10/3 – 30/3
a.

b.

c.

d.

Collegebrieven
i. Co2-Monitor-Groningen-januari-2021, t.k.n.
ii. Quickscan-ervaringen-gratis-openbaar-vervoer, t.k.n.
iii. Programma-en-woningaantallen-herontwikkeling-Doefmat-locatie-Isebrandtsheerd-Beijumwensen-en-bedenkingen, bespreken
iv. Afronden-verbeterprogramma-financien t.k.n.
v. Kansen-in-kaart-KIK-een-nieuwe-fase bespreken
vi. Herijking-visie-Stadspark-1 t.k.n. (wachten op inspraak)
vii. Compensatieregeling-corona-huur-sportverenigingen t.k.n.
viii. Steunpakket-COVID-19-sociaal-culturele-accommodaties-1 t.k.n.
ix. Eindrapport-Harmonisatie-1 t.k.n.
x. Nieuwe-locaties-bijzondere-woonvormen t.k.n.(in afwachting van evt. aangepaste
bespreekpunten PvdD, zie 4c)
Voorbereidingsmemo’s
i. Meningsvormend
1. Programma-en-woningaantallen-herontwikkeling-Doefmat-locatie-IsebrandtsheerdBeijum-wensen-en-bedenkingen
2. Kansen-in-kaart-KIK-een-nieuwe-fase
ii. Conform (24/3)
1. Maatregelen-wachtlijsten-jeugd
2. Krediet-opwaardering-en-herinrichting-entreehal-Oosterpoort
Planning Politieke Woensdag 10 maart
i. Planning inkoop jeugdhulp. Vanuit de organisatie is aangegeven dat de meningsvormende sessie
van 10 maart a.s. beter kan worden geannuleerd. Er ligt dan nog geen stuk vanuit het college
waarover gesproken kan worden. Ook de informatie die op 3 maart met de raadsleden gedeeld is,
kan dan nog niet openbaar besproken worden (dit omdat de veldverkenning met externe partners
pas aan het eind van de maand gepland staan). Op dit moment wordt er een nieuwe planning
gemaakt, wanneer deze gereed is zal deze gedeeld worden met de agendacommissie.
Agendacommissie gaat akkoord.
ii. Vanwege de verlenging van de avondklok wordt besloten de avondsessies naar de middag te
verhuizen, voorafgaand aan de andere sessies, waarbij het politiek vragenuur verhuist naar 13.00
uur, en de agendacommissie naar de avond. Ruiling met de ochtendsessies ligt ingewikkeld
vanwege betrokkenheid van externen.
Planning Politieke Woensdag 17 maart

e.

i. 16.30 uur Jaarwisseling
ii. 17.40 Doefmat / Isebrandt
Vooruitblik Politieke Woensdag 24 maart
i. O.a. beeldvormende sessie WarmteStad en Omgevingsmanagement ARZ

7. Vooruitblik cyclus 31 maart – 28 april
a.

Op extra woensdag 31/3 o.a. beeldvormend Versterken en vernieuwen, en meningsvormend
Voortgangsrapportage ARZ en Agenderingsverzoek Armoedemiddelen

8. Diversen
a.
b.
c.

d.

Openstaande agenderingsverzoeken (nog niet weggezet onder agendapunt 6 en 7) worden doorgenomen
Verzoek inzake ‘aanbieding emails kunstenaars’ > aanbieding kan via griffie, daarna opnieuw in
agendacommissie voor evt. vervolg
LTA-wijzigingen, ambtelijk gemeld
i. Portefeuille Chakor
1. Rekening ARCG: van Q1 naar Q2 / april
2. Drafbaan: van Q1 naar Q2 / april, mei (volgt visie Stadspark)
3. Toegankelijkheid: van Q1 naar Q2 / april, mei
4. Uitv.agenda circ.econ.: van Q2 naar Q3
 NB de laatste twee verschuivingen stuiten op chagrijn bij de agendacommissie,
zal in eerstvolgende LTA-overleg worden overgebracht.
ii. Portefeuille Bloemhoff
1. Begrotingen openbaar onderwijs (2020-114): van februari naar maart
2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: van Q1 naar Q2 / april
3. Kredietaanvraag herbouw gymzaal Molukkenstraat: van april naar mei (raad 2/6)
4. Zeggenschap ouders en docenten in het onderwijs: Vanwege coronamaatregelen en als
gevolg daarvan andere inzet capaciteit voorlopig op PM.
 NB deze laatste actie bevreemdt de agendacommissie, aangezien dit een
onderdeel is van het coalitieakkoord; college wordt verzocht met nieuwe
termijn te komen, binnen de huidige coalitieperiode
Vraag van wethouder Diks om bespreking Rekenkamer-rapport over beschermingsbewind uit te stellen
totdat de geplande evaluatie van het beschermingsbewind gereed is (eind dit jaar), omdat anders twee
keer in redelijk korte tijd over hetzelfde onderwerp gesproken wordt. Agendacommissie gaat hier niet in
mee, onder meer omdat het niet correct is t.o.v. rekenkamer om meer dan een half jaar te wachten met
bespreking van rapport

9. Rondvraag
a.

Wanneer en hoe vindt de evaluatie van de nieuwe werkwijze plaats? > staat op de rol voor tweede
kwartaal, maar moet nog verder worden uitgewerkt
b. Nieuwe RIS is nu jaar in de lucht, wordt ook hiervan een evaluatie georganiseerd? > griffie beziet

