
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 2 juni 2021 

1. Opening (m.k.a. Wim Koks, Josine Spier) 

 

2. Besluitenlijst 26 mei jl. – wordt conform vastgesteld 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 26 mei jl.  

De sessie regio Groningen Assen was een goede sessie, er werd veel informatie gedeeld en er 

was voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

a. Algemeen – de agendacommissie besluit om werkbezoeken pas na het zomerreces 

weer in te plannen, dit in verband met de nog geldende coronamaatregelen (max. 

groepsgrootte).  

b. Werkbezoek Ring Zuid 

De agendacommissie besluit om dit werkbezoek na het zomerreces in te plannen, 

maar wel in één sessie, niet in twee shifts. 

c. Werkbezoek Speeltuincentrale 

Het gevraagde werkbezoek kan pas na de zomer plaatsvinden, maar de 

agendacommissie vindt het wel belangrijk dat de raad nog voor de zomer wordt 

geïnformeerd over het zomerprogramma van de speeltuincentrale; voorgesteld zal 

worden om daarvoor een presentatie in te plannen 

d. Stadshavens  

De griffie vraagt na of er een beeldvormende sessie i.p.v. een werkbezoek 

ingepland kan worden. Bewoners mogen deelnemen aan de sessie en er is ook voor 

bewoners de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

 

5. Cyclus 12 mei – 2 juni  

a. De agendacommissie neemt de voorlopige agenda van 2 juni a.s. door. 

 

6. Cyclus 9 juni – 7 juli  

a. Reeds afgesproken / toegekend: 

- Beeldvormende sessie vijf jaar na decentralisaties 

- Beeldvormende sessie Stadshavens 

- Meningsvormende sessie Eemskanaalzone 

- Meningsvormende sessie jaarverslagen Ombudsman / klachten 

- Meningsvormende sessie Rekenkamerrapport subsidieverlening 

- Meningsvormende sessie snorfietsen weren van het fietspad 

- Meningsvormende sessie herstelagenda Groningen vooruit! 

- Meningsvormende sessie OV-bureau ontwerp begroting en dienstregeling 

- Meningsvormende sessie organisatie gebiedsontwikkeling Suikerzijde en 

Stadshaven 

 

b. De volgende raadsvoorstellen kunnen vooralsnog op conform 

- Plan van aanpak scholen 2022-2025 

- Coronaondersteuning zwembad Scharlakenhof 

- Subsidieverordening funderingen Woltersum – wordt wel betrokken bij 

de sessie over het nog te verschijnen stuk m.b.t. Versterkingsopgave 

 

De volgende raadsvoorstellen zullen worden geagendeerd: 

- Gemeenterekening 2020 



 

c. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog tkn resp. conform: 

- Lobby stedelijke vernieuwing manifestgemeenten 

- Boom effect analyse BEA Onderwijscentrum Antonius Deusinglaan 

- Ontwerpbegroting 2022 Noordelijk belastingkantoor NBK zienswijze 

- Advies vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022 

- Architect nieuwbouw VRIJDAG 

- Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen wensen en bedenkingen 

 

d. De agendacommissie neemt kennis van de nog te verwachten stukken / sessies 

(doorkijk) voor de maand juni. 

- Er is verzoek binnengekomen namens diverse fracties om nog voor de 

zomer een deze week in te dienen initiatiefvoorstel over de Diepenring te 

agenderen (het college heeft aangegeven geen preadvies / zienswijze te 

hoeven indienen) 

 

e. Wijzigingen planning 9 juni a.s. 

- De beeldvormende sessie vijf jaar na decentralisaties wordt 

doorgeschoven naar 16 juni a.s. 

 

f. Planning 16 juni a.s. 

Beeldvormende sessies (ochtend) 

- Gemeenterekening / accountant 

- Inkoop jeugdhulp (besloten); wordt verschoven van 11.15 i.v.m. sessie 

accountant (zal ook worden gesuggereerd aan begeleidingscie 

aardbevingsdossier en commissie werkwijze) 

Beeldvormende sessies (middag) 

- Vijf jaar na decentralisaties 

- Stadshavens (geen werkbezoek, maar beeldvormende sessie) 

Meningsvormende sessies 

- OV Begroting / dienstregeling (70 min.) 

- Organisatie gebiedsontwikkeling Suikerzijde / stadshavens (70 min.) 

 

g. Doorkijk naar 23 juni a.s. 

Meningsvormend (ochtend / middag)  

- Conformstukken 

- 3x gemeenterekening 2020 – de tweede - sessie zal om 13.00 starten 

i.v.m. vragenuur dat aansluitend is. De agendacommissie zal komen te 

vervallen. 

- Versterkingsopgave (parallel aan rekeningsessie veiligheid/financiën) 

Meningsvormend (avond) 

- Jaarverslag Ombudsman / klachten 

- Initiatiefvoorstel Diepenring 

- Plan van aanpak schoonmaak  

 

h. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld: 

- Eemskanaalzone (meningsvormend) 

- Gemeenterekening (2x beeldvormend) 

- Rekenkamerrapport subsidieverlening (meningsvormend) 

- Inkoop jeugdhulp (beeldvormend) 

- Vijf jaar na decentralisaties (beeldvormend) 



- Plan van aanpak scholen 2022-2025 (conform) 

- Coronaondersteuning Scharlakenhof (conform) 

- Subsidieverordening funderingen Woltersum (conform) 

- Gemeenterekening (meningsvormend) 

 

7. Openstaande agendaverzoeken / werkbezoeken 

De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agendaverzoeken / 

werkbezoeken. 

 

8. Diversen  

a. De agendacommissie neemt kennis van de LTA wijzingen van wethouder Van der 

Schaaf. 

b. De agendacommissie neemt kennis van een LTA wijziging van wethouder 

Broeksma. 

c. Het LTA gesprek met de burgemeester verliep goed. Voor het zomerreces zal de 

raad geïnformeerd worden over: 

- Stand van zaken wietexperiment 

- Voorstel met betrekking tot cameratoezicht. Na de zomer zal een 

beeldvormende sessie georganiseerd worden als opmaat voor de 

meningsvormende sessie 

- Brief over de jaarwisseling 2021/2022, zodat deze na het zomerreces 

besproken kan worden. 

d. Het LTA gesprek met wethouder De Rook – er is een aantal onderwerpen aan 

elkaar verbonden, zodat er meer samenhang tussen de stukken is. Tijdens het 

gesprek is gesproken over de agendering van bepaalde stukken, zodat de raad aan 

de voorkant betrokken wordt.  

De agendacommissie geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is aan een 

meningsvormende sessie betreffende de Digitale Agenda. 

e. De komende LTA-gesprekken zullen in de agendacommissie worden voorbereid 

(indien het wenselijk is om zaken mee te geven). Volgende week opnieuw op de 

agenda. 

f. De agendacommissie is akkoord met het organiseren van de sessie ‘vijf jaar na 

decentralisaties’ aan het Harm Buiterplein. Absolute voorwaarde is wel dat de 

mogelijkheid tot hybride vergaderen aanwezig is. 

 

9. Gevraagd wordt hoe de agendacommissie meer kan sturen op het tijdig agenderen van 

grote plannen van het college. Als voorbeeld wordt de Suikerzijde genoemd. Suggestie 

wordt gedaan; om bij deze grote plannen de voorontwerpen te agenderen. 

Verder is het van belang om te sturen op de LTA, bij wijzigingen op de LTA moeten 

redenen worden aangegeven waarom er later geagendeerd wordt en wat dat betekent voor 

de raad.  

 


