Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 16 december 2020
1. Opening
a. Berndt Benjamins is verhinderd (haakt later wel aan), Hans Sietsma neemt de rol van
voorzitter waar.
b. m.k.a.: Josine Spier
2.

De besluitenlijst van 9 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik Politieke Woensdag 9 december
a.
b.

c.

Beeldvormende sessie Verkeersmodellen was statisch.
Conformstukken – er waren veel (ook technische) vragen omtrent de herhuisvesting VRIJDAG. De
Stadspartij had een woordvoering voorbereid. Het Presidium neemt vandaag een besluit over de
agendering omtrent dit onderwerp (discussie / conform met motie).
Maatschappelijke opvang – het blijft lastig / zoeken hoe om te gaan met de nieuwe manier van
vergaderen. Omdat er veel vragen werden gesteld aan de wethouder bleef er weinig ruimte over
voor debat. Als er een collegebrief geagendeerd wordt kan een fractie vooraf agendapunten
aanleveren.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.

Agenderingsverzoek beeldvormende sessie toekomst detailhandel en horeca.
De agendacommissie is akkoord met agendering van deze beeldvormende sessie in februari.

5. Cyclus 6/1 – 27/1 (bijlage)
a.

Collegebrieven met voorstel ‘vooralsnog t.k.n.’
i. Ontwerp structuurvisie en bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord en
aanvulling MER De Suikerzijde
ii. Ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers II b Vlek 13
iii. Voortgang spoorzone
iv. Beheermaatregelen n.a.v. uitkomsten inspectie essentaksterfte
v. BO-MIRT besluiten Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug

b.

Vaststellen agenda politieke woensdagen 6 én 13 januari 2021
i. Raadsvoorstellen
1. Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2021-2024
2. Initiatiefvoorstel voor een nieuwe organisatiewijze van de jeugdhulp in
Groningen SP 30-10-2020 + preadvies initiatiefvoorstel inkoop jeugdhulp
3. Initiatiefvoorstel De gezinsverzorger 100P / GL / PvdA 13-11-2020 (preadvies
nog te ontvangen)
4. Initiatiefvoorstel natuurinclusief bouwen GL / PvdD / D66 24-11-2020 (preadvies
nog te ontvangen)
5. Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 213 (B&W 15/12)
6. Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting (B&W 15/12) > moet in januari!
7. Bestemming Binnenstad – Grote Markt Vaststelling Programma van Eisen en
voorbereidingskrediet inrichtingsplan (B&W 15/12)
Het raadsvoorstel over de tijdelijke aanhuur van locaties Iederz wordt nog toegevoegd.
ii. Uit LTA januari:
1. Uitvoeringsagenda Groenplan (B&W 15/12) – gisteren in college
2. Effecten invoering verordening MO (B&W 15/12) – gisteren in college
3. Parkeren A-kwartier i.c.m. Turftorenstraat
4. Evaluatie groencompensatiefonds
5. Prestatieafspraken

6.
7.
8.

Actualisatie uitvoeringsplannen wijkvernieuwing
Aangepaste huisvestingsverordening
Voortgang experiment basisbaan

Deze stukken zijn nog niet ontvangen, maar worden in januari verwacht. De agendacommissie
besluit om de prestatieafspraken tegelijk met het Meerjarenprogramma Wonen te bespreken
op 13 januari.
c.

Voorbereidingsmemo’s
i. Beeldvormend
1. Meerjarenprogramma’s (zie ook memo organisatie over voorgestelde opzet)
2. Passend onderwijs
3. Suikerzijde Noord
4. Harmonisatie sporttarieven
De agendacommissie is akkoord met deze voorbereidingsmemo’s. Voor wat betreft de
openbaarheid van de technische sessie over de meerjarenprogromma’s wordt afgesproken
dat het niet uitgezonden wordt en er (als bijwonen van externen van deze digitale sessie niet
mogelijk blijkt) een opname wordt gemaakt die later beschikbaar wordt gesteld. Eventueel
inspreken kan op 13 januari bij de meningsvormende sessies. Er hoeft geen aparte
presentatie over energie toegevoegd te worden aan de agenda, wel moet er ruimte zijn om
vragen over dit onderwerp te stellen.
ii. Meningsvormend
1. Uitvoeringsplan Groen
2. PvE Grote Markt – 2 ronden
3. Meerjarenprogramma’s
• Perspectief (algemeen)
• Leefkwaliteit
• Wonen
• Verkeer en Vervoer
• Energie
• Ruimtelijke economie
De agendacommissie besluit om zowel het Groenplan als de MJP’s niet in twee ronden te
`behandelen, maar in één. Voor de MJP’s (één raadsvoorstel) is het uitgangspunt van
afconcluderen dat het als discussiepunt naar de raad gaat, het is wel belangrijk dat de
voorzitter aan het eind van iedere meningsvormende sessie checkt of er behoefte aan
verdere discussie dan wel het indienen van een motie/amendement.
De planning is akkoord.

6. Diversen
a.

b.

presentatie gezondste stad, half uur, mogelijk op maandag voor fracties aan, via MS Teams oid,
De agendacommissie is akkoord met agendering op een maandag precieze datum/tijd volgt, na
overleg met organisatie
beeldvormende sessies februari:
i. MEER-dorpen > 3 februari
ii. WarmteStad > 10 of 17 februari
iii. Martiniplaza
iv. Boomwachters
v. Detailhandel en horeca

De beeldvormende sessie MEER-dorpen zal plaatsvinden in Topweer, zodat raadsleden ook digitaal
kunnen meedoen.

7. Rondvraag

Wim vraagt waarom er geen Meerjarenprogramma is met betrekking tot zorg en welzijn. Er komt nog
wel een MJP sport en bewegen, de MJP’s die nu op de agenda staan komen vanuit stadsontwikkeling.
Christien neemt dit mee.

