
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 3 februari 2021 

1. Opening 

M.k.a.: Christien Bronda 

 

2. Besluitenlijst 27 januari jl.  

Wordt conform vastgesteld. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 27 januari jl   

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken (zie bijlagen) 

a. Mobiliteit (D66, PvdA, GL) 

De agendacommissie besluit de indienende partijen te vragen extra bespreekpunten in te leveren. 

 

b. Initiatiefvoorstel Huishoudelijke Zorg (SP ) 

De agendacommissie besluit dit initiatiefvoorstel regulier te agenderen, daarin gelijktijdig op te trekken 

met de opiniërende brief over het haalbaarheidsonderzoek inrichtingsvarianten huishoudelijke hulp.  

 

c. Renovatie huurwoningen (SP) 

De agendacommissie is akkoord met agendering inde de maand februari.  

 

d. Werkbezoek Hortus Haren 

De agendacommissie is akkoord met uitstel totdat het binnen de corona-maatregelen weer mogelijk is om 

een werkbezoek te brengen.  

 

e. Werkbezoek Martini Plaza 

De agendacommissie vraagt aan de griffie om te kijken of het werkbezoek ook digitaal georganiseerd kan 

worden. Het is niet alleen belangrijk om het dan over de cijfers te hebben, maar ook om te praten over 

hoe Martini Plaza de afgelopen periode is doorgekomen. 

  

5. Cyclus 3/2 – 3/3  

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

i. Strategische-verwerving-…-GEHEIM-EX-ART-25-GEMEENTEWET  

ii. Stand van zaken revitalisering stadhuis 

iii. Inkoopstrategie Onafhankelijke cliëntondersteuning 

iv. Aanpak hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire Groningen 

b. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord bevonden: 

i. Beeldvormend 

1. Inkoop Jeugdhulp 10/2  

• Om 10.00 uur starten i.p.v. 09.30 uur 

2. Horeca en detailhandel 17/2 

3. Dienstverlening aan statushouders 17/2 

De agendacommissie besluit om het raadsvoorstel ‘het Gronings model wijk- en dorpsdemocratie’ eerst 

voor te leggen aan de werkgroep. De werkgroep wordt expliciet genoemd in dit voorstel, maar is zelf niet 

benaderd. De agendacommissie wacht de uitkomst van de werkgroep af en zal daarna kijken of en 

wanneer het geagendeerd kan worden (wellicht eerst nog beeldvormend voordat er meningsvormend 

over gesproken kan worden).   

c. Planning, vaststellen 17 februari (bijlage) 

i. Sessie met RWS over bruggen komt te vervallen omdat er nog niet voldoende duidelijkheid is.  

De agendacommissie wacht de beantwoording van de vragen af en bepaalt later wanneer dit 

onderwerp eventueel geagendeerd kan worden. 



ii. De bestuursadviseur van wethouder Diks heeft aangegeven dat er in maart een beeldvormende 

sessie betreffende armoedemiddelen in combinatie met de regelingen vanuit de Participatiewet 

plaats kan vinden. Agenderingsverzoek volgt z.s.m.  

iii. De agendacommissie is akkoord met de agendering van de meningsvormende sessie betreffende 

de opzet van de nieuwe begroting op 17 februari. De stukken voor deze sessie worden rond  

10 februari bij de raad aangeleverd.  

iv. Meningsvormend: 

1. Mobiliteit 90 min 

2. Begroting (afhankelijk van besluit hierboven), 75 min 

3. Renovatie huurwoningen (afhankelijk van besluit onder 4c), 90 min 

v. Beeldvormend:  

1. Horeca en detailhandel 1,5 uur, ochtend 

2. Dienstverlening aan statushouders 1,5 uur 

vi. Zolang de avondklok geldt, worden meningsvormende sessies eventueel ingekort en kan er 

worden doorgegaan tot uiterlijk 19.30 uur.  

6. LTA maart 

De agendacommissie loopt de onderwerpen voor de LTA van maart kort door.  

 

7. Diversen 

a. Agendering van de sessie versterken en vernieuwen plannen in de maand maart, agendacommissie is 

akkoord. 

b. De voorzitterstraining zal worden uitgesteld. 

c. De planning van de sessie inkoop jeugdhulp (ambtelijk afgestemd): 

- 10 februari – beeldvormende sessie (‘opfriscursus’ jeugdhulp) 

- 3 maart – beeldvormende sessie over de uitgangspunten en dilemma’s (besloten sessie die eerst 

op 10 februari gepland stond) 

- 10 maart – meningsvormende sessie over de uitgangpunten en dilemma’s (input voor het 

raadsbesluit) 

- 7 april – meningsvormende sessie over het voorgenomen raadsbesluit 

- 28 april – besluitvorming in de raadsvergadering 

d. Voorafgaand aan de agendacommissie van volgende week zal er met twee bestuursadviseurs gesproken 

worden over de werkwijze van de raad. Berndt, Hans en Josine zullen hier vanuit de agendacommissie bij 

aanwezig zijn.  

 

8. Rondvraag 

Geen 

 


