
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 9 december 2020 
 
1. Opening 

a. M.k.a. Christien Bronda 

2. Besluitenlijst 25 november (zie bijlage) 

a. N.a.v.: Prestatieafspraken  

Nagekomen mededeling: de collegebrief is al behandeld in het college, wordt 15 december 

ondertekend en komt daarna richting raad 

3. Terugblik Politieke Woensdagen 25 november en 2  december   

a. 25 -11 - Werkbezoek Stadspark Natuurlijk!;  Lastig dat 4 raadsleden, die zich niet hadden 

aangemeld, wel kwamen. Gelukkig kon het worden opgelost, maar verzoek is om wel op te geven  

indien gevraagd.  

b. Zowel bij beeldvormende sessies Doorbraakproject (25-11) als Schuldhuldhulpverlening (2-12) 

werd opgehaald via de mentimeter. Dat is dan niet meer louter informerend. Ophalen is niet de 

bedoeling bij beeldvormende sessies. Verder was er bij de sessie Schuldhulpverlening een te lange 

memo van de wethouder, had een collegebrief moeten zijn.  

c. Meningsvormende sessie harmonisatie cliëntenraad werk, inkomen en maatschappelijke 

participatie Hierbij werd door het vragen stellen aan de inspreker veel tijd aan de kleinere partijen 

gegund. Het is aan de coalitiepartijen zelf om daarop in te spelen. Dat is niet aan de voorzitter. 

d. Meningsvormende sessie schoonmaakwerk: de vergadering adviseert de agendacommissie het stuk 

in de raad te agenderen als discussiestuk, terwijl het gaat om een collegebrief. De agendacommissie 

besluit daarom het advies niet te volgen, gevraagde meningen op dit onderwerp kunnen als ‘motie 

vreemd’ worden geagendeerd. Voor een voortgezette discussie zou een volgende 

meningsvormende sessie in januari de manier zijn. College heeft echter aangegeven dat 

aanbestedingsprocedure in januari opgestart moet worden. Er is een aanvullende memo toegezegd. 

e. Meningsvormende sessie binnenstadsvisie: agendacommissie had twee ronden voorgesteld, 

ordevoorstel om het toch in één keer te doen. De voorzitter kan hier (met steun van aanwezige 

leden van de agendacommissie) meer voet bij stuk houden omdat iedereen de vergadering conform 

voorbereidingsmemo heeft voorbereid. Uiteindelijk gaat de vergadering echter over haar eigen 

agenda. 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken (zie bijlagen) 

a. Meningsvormend 

Herhuisvesting VRIJDAG (diverse fracties) 

 fracties hadden na besluit agendacommissie 11/11 kunnen reageren met agenderingsverzoek, staat 

nu op conformlijst. Er is tijdens ‘conform-commissie’ voldoende tijd voor vragen. Het presidium 

op 16-12 gaat  erover om al dan niet dit conformstuk naar discussie door te schuiven.  

 

b. Werkbezoeken 

i. Boomwachters 

De agendacommissie besluit dit te honoreren in januari of februari n.a.v. inspraak bij 

kapbeleid, wel inkorten (max. 15 min per presentatie, totaal max. 2 uur), maar niet op 

vrijdag. 

ii. MEER-dorpen 

De agendacommissie besluit dit te honoreren, maar niet op locatie. Het bestuur van 

Meerdorpen zal worden gevraag of ze naar Radesingel of Topweer willen komen. Of dat 

ze het uit willen stellen richting het voorjaar. 

iii. Overbrug 

De agendacommissie besluit dit te honoreren. Eerder is afgesproken om 1 x per jaar met 

elkaar in gesprek te gaan, om vinger aan de pols te houden, is ingewikkeld dossier. Het is 

aan de fracties zelf wie ze zullen afvaardigen. Kan digitaal plaatsvinden  

  

  

 

c. Beeldvormend 

i. WarmteStad 



De agendacommissie besluit dit te honoreren n.a.v. motie, zo mogelijk nog in januari 

 

ii. Ketwich Verschuurlaan / laan Corpus den Hoorn  

De agendacommissie besluit dit te honoreren, omdat de woordvoerders graag overzicht 

van alle projecten in zuiden van de gemeente willen hebben. (in februari) 

 

d. eerdere verzoeken beeldvormend, waar reeds mee is ingestemd; 

i. nieuwe begroting  beeldvormend januari, meningsvormend februari 

ii. harmonisatie sporttarieven 

nieuwe planning; streven is beeldvormend en meningsvormend over tussenbrief (incl. 

voorlopige adviezen sportkoepel etc.) in januari, raadsvoorstel met verwerking inbreng 

adviesorganen naar de raad in maart 

iii. 16/9 Meerjarenprogramma’s (geagendeerd voor 6 januari) 

iv. 30/9 Agenderingsverzoek Passend Onderwijs beeldvormend (geagendeerd voor 6 jan.) 

v. 7/10 Werkbezoek Martiniplaza (doorgeschoven naar februari) 

vi. 21/10 Werkbezoek slavernijverleden (doorgeschoven naar februari of later) 

vii. 18/11 Agenderingsverzoek Suikerzijde (geagendeerd voor 6 januari) 

viii. PM Atelier MTW, als het weer kan 

 

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

a. Ontwerpuitwerkingsplan-De-Zeilen-fase-2 

b. Vernieuwde-activiteiten-diversiteit 

c. Ontwerpnota-bodembeheer-2020 

d. Update-actieprogramma-ondernemen-met-impact-2020 

e. Reactie-motie-8-fietsen-voor-een-auto 

f. Start-sanering-voormalige-vuilstort-Woltersum 

g. Beantwoording-motie-Samen-ook-voor-wind-op-zee 

6. Voorbereidingsmemo’s   

a. Meningsvormend 

i. Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang (9/12) is vastgesteld 

b. Conform  

i. Begrotingswijzigingen (9/12) is vastgesteld 

 

7. Diversen 

a. Naar aanleiding van LTA-gesprek met wethouder De Rook: 

- De op de LTA aangekondigde sessie om de raad bij te praten over de Corona-

steunmaatregelen is niet nodig. De raad is goed op de hoogte.  

- De agendacommissie besluit dat er wel een sessie moet komen over de cultuurpijlers. De 

griffie zal een concreet voorstel uitvragen, met de gewenste termijn. 

b. LTA-wijzigingen portefeuille Broeksma  

De twee verzoeken tot uitstel zijn akkoord. 

c. Mailwisseling met bodes 

Er zal niet 15 minuten pauze worden ingelast tussen de sessies, maar alle voorzitters zullen vragen 

om de zaal per direct te verlaten, zodat er schoongemaakt kan worden. 

8. Rondvraag  

Er wordt gevraagd hoe snel de schriftelijk vragen worden doorgezet. Deze worden direct doorgezet naar 

de raad na de beoordeling door de griffier. 

 

 


