
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 6 oktober 2021

1. Opening
a. M.k.a. Christien en Karin, Hessel (bestuursadviseur) neemt waar. 

2. Besluitenlijst 29 september jl. 
a. Wordt conform vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 29 september 
a. Wat betreft de indicatorensessie armoedebeleid was de vraag of de presentatie aansloot bij het doel van 

en de verwachting m.b.t. de sessie; Hessel geeft aan dat er via een agenderingsverzoek bij de 

agendacommissie een nieuwe sessie zal worden aangeboden.

b. Wat betreft het politiek vragenuur viel op dat de gestelde vragen wel erg technisch waren.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Woonzorgvisie (college)

i. Beeldvormende sessie wordt op 1/12 gepland, agendacommissie is akkoord met aanlevering op 

19/1 voor cyclus februari; de antwoorden op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over pre-

mantelzorgwoningen kunnen er t.z.t. bij betrokken worden.

5. Cyclus 22 september – 13 oktober 
a. Collegebrieven

i. Meerjarenonderhoud-MartiniPlaza-wensen-en-bedenkingen   > reeds gepland als cf-stuk op 6/10

b. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld

i. Meerjarenonderhoud Martiniplaza (conform)

ii. Westpoort en Icopal (meningsvormend)

iii. Aduarderdiepsterweg (beeldvormend)

iv. Werkbezoek Sportakkoord (beeldvormend)

v. Expertsessie Begroting (beeldvormend)

vi. Aftrap week van het afval (beeldvormend)

c. Politieke Woensdag en Raadsvergadering 13 oktober worden vastgesteld

i. Politieke Woensdag: Werkbezoek Sportakkoord / Expertsessie Begroting / Digitale sessie 

Afvalbeleid 

ii. Raadsvergadering: Installaties / Interpellatie Vindicat / Initiatiefvoorstel Houtrook / 

Conformstukken / Discussiestuk Gerrit Krolbrug / Moties Woonvorm Harkstede

 M.b.t. kwestie-Vindicat merkt de agendacommissie op dat ten onrechte het argument is 

gebruikt dat er geen actualiteitendebat meer bestaat. Het Politiek Vragenuur is ook in 

plaats van het actualiteitendebat gekomen, daar had ruim de tijd genomen kunnen 

worden voor dit actuele onderwerp, om het evt voort te zetten met interpellatie/motie 

in de raad.

 M.b.t. Harkstede: de vraag is of dit geen discussiepunt moet worden; de afspraak is dat 

collegebrieven niet als discussiepunt worden geagendeerd, maar dat de moties m.b.t. 

één en de zelfde collegebrief wel geclusterd besproken worden; het is van belang om 

niet aan die regel te tornen, maar ondertussen uitzonderingen op de regel aan de raad 

zelf (lees: presidium) te laten; de griffier zal dit punt via de fractievoorzittersapp aan het 

presidium voorleggen, zodat tijdig duidelijk is wat de bespreekvorm zal zijn.

6. Doorkijk cyclus 27 oktober – 24 november 
a. Raadsvoorstellen

i. Vaststelling-bestemmingsplan-Fietsroute-Plus-Groningen-Ten-Boer   > vooralsnog conform

ii. Beleidskader-Zonneparken-gemeente-Groningen-2021-2025     > wordt geagendeerd voor 

meningsvormende sessie i.c.m. volgende item

iii. Beleidskader-Zon-op-daken-gemeente-Groningen-2021-2025     > wordt geagendeerd voor 

meningsvormende sessie i.c.m. vorige item

iv. Gemeentebegroting-2022   > wordt geagendeerd voor meningsvormende sessies op 3/11

v. Resultaten-herzieningen-grondexploitaties-2021   > er komt digitale technische sessie op maandag 

1/11 voorafgaand aan fracties, en een aparte meningsvormende sessie op begrotingsdag 3/11

vi. Herziening-Grondexploitatie-Meerstad-2020    > idem

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Meerjarenonderhoud-MartiniPlaza-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herziening-Grondexploitatie-Meerstad-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Resultaten-herzieningen-grondexploitaties-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gemeentebegroting-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Beleidskader-Zon-op-daken-gemeente-Groningen-2021-2025
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Beleidskader-Zonneparken-gemeente-Groningen-2021-2025
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bestemmingsplan-Fietsroute-Plus-Groningen-Ten-Boer


vii. Raadsvoorstellen/Belastingtarieven-2022   > wordt toegevoegd aan begrotingssessie financien 

3/11

b. Collegebrieven

i. Versterking-vervangende-nieuwbouw-GBS-de-Poort-in-Ten-Boer-wensen-en-bedenkingen    > 

vooralsnog conform

ii. Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-wensen-en-bedenkingen   > vooralsnog 

conform

iii. Conceptregeling-Natuurinclusief-bouwen   > vooralsnog t.k.n. wachten op inspraak en 

woonmanifestatie, definitieve versie begin 2022

iv. Nieuwe-locaties-bijzondere-woonvormen-Aduarderdiepsterweg   > wordt geagendeerd voor 

meningsvormende sessie

v. Ontwerp-gebiedsvisie-Helpman-Noord   > vooralsnog t.k.n.

c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden besproken

i. Sportscentrum Kardinge > aanpassen, wordt conformstuk 

ii. Begroting + Belastingtarieven > akkoord

 M.b.t. avondsessie veiligheid en financiën wordt besloten dat de fracties de 

woordvoering in één keer kunnen doen, maar dat de bgm wel als eerste de 

beantwoording doet

iii. Bestemmingsplan Fietsroute Plus Ten Boer (conform) > akkoord

iv. Zon op daken / Zonneparken (2x, inspraak resp. meningsvormend) > akkoord

d. Doorkijk 27 oktober en verder, wordt kennis van genomen, volgende week eerste vaststelling

7. Doorkijk cyclus 1 – 22 december 
a. Wordt kennis van genomen 

8. Openstaande agenderingen
a. Wordt kennis van genomen

9. Diversen
a. Technische sessie Zonnekaders was opgezet als vragenuur, met verzoek om vragen vooraf aan te leveren, 

slechts twee fracties hebben aan dat verzoek gehoor gegeven. Agendacommissie wil wel vasthouden aan 

deze insteek voor technische sessies, in plaats van uitgebreide presentaties die de stukken samenvatten.

10. Volgende vergaderingen agendacommissie
a. 13/10 (Oosterpoort) > vaststellen 27/10 en 3/11

b. 20/10 herfstvakantie, geen vergadering

c. 27/10 (Radesingel) > in beginsel vaststellen 17/11

d. 3/11 begrotingsdag > geen vergadering (evt. wijzigingen 17/11 per mail/app)

11. Rondvraag

a. Er wordt gevraagd naar het feit dat op RIS achter verschillende beeldvormende sessies staat ‘intern’. Dit is 

conform een eerder besluit van de agendacommissie zelf om puur technische sessies niet openbaar te 

laten zijn, niet omdat de informatie geheim is (gegeven presentaties kunnen achteraf gedeeld worden), 

maar om ambtenaren te beschermen en om raadsleden gelegenheid te geven om vrijuit vragen te stellen. 

Per keer wordt bezien voor welke beeldvormende sessies dit geldt.
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