
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 1 september 2021

1. Opening

a. M.k.a. René Bolle en Annemarieke Weiland

2. Besluitenlijst 25 augustus jl. 
a. Tekst wordt conform vastgesteld

b. Naar aanleiding van
i. Koosje van Doesen en Jan Visser hebben zich gemeld als vaste voorzitter voor het politiek vragenuur. 

Afgesproken wordt dat zij het tot de raadswisseling om en om gaan doen. In samenspraak met de secretaris 

van het vragenuur, Peter Kommerij, zullen zij met een voorstel komen voor enkele criteria waaraan de 

binnenkomende vragen kunnen worden getoetst.

ii. De sessie met het Gerrit Krol comité wordt gepland op 22/9 op stadhuis (of topweer); het is akkoord dat bij 

wijze van uitzondering twee leden van het comité daarbij fysiek aanwezig zijn; zij laten zelf nog weten of 

deze sessie openbaar kan (uitzending); aansluitend zal dan de algemene inspraak op het collegevoorstel 

plaatsvinden (uiteraard sowieso openbaar). De meningsvormende sessie (dan zonder inspraak) wordt 

gepland op 29/9 .

iii. Cultuurpijlers: voorstel vanuit de organisatie om de sessie uit twee onderdelen te laten bestaan; aan de ene 

kant het beleid van uit de organisatie t.a.v. de cultuurpijlers en daarnaast de cultuurpijlers ruimte te geven 

om aan te geven wat ze aan de raad willen meegeven. Agendacommissie akkoord, inplannen in november.

3. Terugblik Politieke Woensdag 25 augustus
a. Werkbezoek Hortus en Biotoop > goed bezoek, mn t.a.v. Biotoop ligt er wel een probleem, wordt vervolgd

b. Opening vergaderseizoen > wordt met enthousiasme op teruggekeken

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Voorstel college om op 13 oktober een raadsbezoek in het kader van het Gronings sportakkoord aan te 

bieden (van 9.30 – 12.00). Gaat wel om een woensdag met raadsvergadering. Agendacommissie vindt dit 

in principe geen probleem. Volgende week wordt er inhoudelijk naar gekeken.

b. Omwonenden Skaeve Huse Harkstede, verzoek om petitie te mogen aanbieden aan raad en burgemeester 

vóór 14/9 (college neemt dan voorlopig besluit). Aangegeven zal worden dat pas na 14 september het 

traject van de raad start. Op 22/9 zal een inspraaksessie worden gepland, ze mogen dan hun petitie 

aanbieden aan de raad. Voor aanbieden aan burgemeester zullen ze met hemzelf contact moeten 

opnemen.  

c. In de motie over Nachtcultuur wordt het college verzocht een sessie te organiseren met belanghebbenden, 

experts en raad over maatregelen nachtcultuur en de raad hierover uiterlijk het vierde kwartaal van 2021 

te informeren. Voorstel om dit te agenderen op 27 oktober, agendacommissie akkoord.

5. Cyclus 25 augustus – 15 september 
a. Raadsvoorstellen

i. Kredietaanvraag-aanschaf-woonwagens-KET-en-realisatiekrediet-kavels-Uppsalaweg   > kan nog 

worden toegevoegd aan conform-sessie 8/9 , agendacommissie verwacht geen discussie

b. Collegebrieven

i. N.v.t

c. Voorbereidingsmemo’s 

i. N.v.t.

d. Planning 8 september 

i. Sessie cameratoezicht Folkingestraat (gepland voor 20.00u.) wordt verplaatst naar 9.30u, 

vanwege agendaprobleem burgemeester (besluit moet wel 15/9 worden genomen); aansluitend 

geplande sessie Internationaliseringsbeleid wordt vervroegd van 21.20 naar 20.00 uur.

e. Beeldvormende sessies 15 september

i. GK-brug 10.30 – 12.00, Radesingel > Programma volgt volgende week

ii. Aardbevingscoaches 10 – 12, Ten Post > Onder verantwoordelijkheid begeleidingscommissie

f. Raad 15 september

i. Installatie kinderburgemeester en loco

ii. Diverse conformstukken

6. Doorkijk cyclus 22 september – 13 oktober 
a. De volgende ‘treintjes’ worden alvast vastgesteld:

i. Gerrit Krolbrug: beeldvormend 15/9, inspraak 22/9, meningsvormend 29/9

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-aanschaf-woonwagens-KET-en-realisatiekrediet-kavels-Uppsalaweg


ii. Zon op dak/zonneparken: beeldvormend 22/9, inspraak 29/9, meningsvormend 6/10

iii. Woonvorm Harkstede: inspraak 22/9, meningsvormend 29/9

7. Openstaande agenderingsverzoeken etc, nog niet (voorlopig) gepland
a. Aduarderdiepsterdiep > oktober (griffie vraagt om stand van zaken, en wat voor stuk er tzt wordt 

verwacht)

b. Indicatorensessie armoedebeleid > wordt gepland op 29/9

c. Onderwijs (SP/GL) > 2e cyclus (gemeld wordt dat er nog een brief verwacht wordt over het Nationaal 

Programma Onderwijs, zou mooi zijn als die er ook nog bij betrokken kan worden, griffie vraagt na)

d. Topsport Noord > 3e cyclus of later

e. Beeldvormend Kardinge > naar verwachting 28 september ligt de collegebrief + bidbook in het college. 

Beeldvormende sessie liefst niet eerder dan 13/10 (is raadsdag, dus zal wel na herfstvakantie worden).

8. LTA najaar 2021
a. LTA-gesprek Van der Schaaf wordt teruggekoppeld, wijzigingen kunnen worden verwerkt in LTA

b. LTA-gesprek Chakor voorlopig uitgesteld, LTA-wijzigingen wordt alvast ambtelijk opgevraagd, zodat 

agendacommissie volgende week totale LTA Q4 kan bespreken

9. Rondvraag

a. Er wordt nog e.e.a. uitgezocht mbt traject evaluatie GON-methodiek, daarna volgt agenderingsverzoek
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