Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 7 april jl.
1.

Opening (Christien Bronda m.k.a.)

2.

Besluitenlijst 31 maart jl. – wordt conform vastgesteld
N.a.v. bijeenkomst RWS (vanmiddag op de agenda) – de gemeentesecretaris heeft in de
vorige agendacommissie gemeld dat bewoners voldoende betrokken zijn. Uit brieven,
gericht aan diverse fracties, blijkt dat dit niet het geval is. Bewoners geven aan dat hun
variant niet strookt met het plan van RWS.
Via de dagmail is gevraagd om onderwerpen aan te leveren voor het werkbezoek WIJ.

3.

Terugblik Politieke Woensdag 31 maart jl.
De agendacommissie staat stil bij de sessie met betrekking tot de Ringweg Zuid.
Het was niet helemaal duidelijk of de beeldvormende sessie versterken en vernieuwen
bedoeld was voor raadsleden die dit onderwerp niet in portefeuille hadden.

4.

Ontvangen agenderingsverzoeken
a. De agendacommissie besluit om het agenderingsverzoek met betrekking tot de
verhuurdersmarkt terug te sturen aan de indiende partijen. Er zal worden gevraagd
om met een analyse (met bijbehorende mening van indiende partijen) te komen
waarop andere partijen kunnen reageren.
b. Vanuit de begeleidingscommissie is gevraagd om een sessie in te plannen voor
een werkbezoek aan de aardbevingscoaches. De agendacommissie is akkoord,
maar wel als PM.
c. De agendacommissie besluit om aan de indieners van het agenderingsverzoek met
betrekking tot de Stadspark visie een uitgebreider agenderingsverzoek te vragen.

5.

Cyclus 31/3 – 28/4
a. De volgende collegebrief kan vooralsnog t.k.n.:
- Aanvulling herhuisvestingsplan pilot LVV
b. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
- Huishoudelijk hulp (beeldvormend)
- Uitkomsten winstverkenning (beeldvormend)
- Visie MartiniPlaza (meningsvormend)
- Versterken en vernieuwen (meningsvormend)
- Short Stay i.c.m. evaluatie verhuurdersvergunning (meningsvormend)
- Meerjarenprogramma sport en bewegen (meningsvormend)
- Voortgangsrapportage ARZ (meningsvormend)
De agendacommissie besluit om het initiatiefvoorstel dat is ingediend m.b.t. de
huishoudelijke hulp te koppelen aan de beeldvormende sessie over huishoudelijk
hulp dat op 14 april a.s. geagendeerd staat.
c. Tijdens de beeldvormende sessie m.b.t. de Parkeerdruk is aangegeven dat er
behoefte is aan een tweede beeldvormende sessie. De agendacommissie besluit dit
niet te honoreren. De meningsvormende sessie vindt plaats op 21 april a.s. Dan
zal ook bepaald worden of er een tweede meningsvormende sessie moet
plaatsvinden of dat het als discussiestuk naar de raad van 28 april zal gaan.

d. Het Provinciehuis is op 14 april vanaf 16.30 uur beschikbaar. De
agendacommissie besluit de sessie MJP Sport en Bewegen te agenderen van
16.45 – 17.45 uur en de sessie Visie MartiniPlaza van 18.00 – 19.00 uur.
e. De sessie Parkeeroverlast wordt gepland op 21 april van 19.30 – 21.30 uur.
f. De agendacommissie besluit om de sessies Energietransitie / Wind / Meerstad als
één sessie te agenderen. Wel wordt elk onderwerp apart besproken.
g. De agendacommissie is akkoord met het agenderen van het raadsvoorstel
Ondersteuning Rekenkamer Groningen en raad (wordt volgende week
aangeleverd) als conformstuk op 21 april.
6.

Diversen
De griffie zal bekijken of de sessies met bewoners met betrekking tot de conceptmobiliteitsvisie op woensdagen kunnen worden gepland. Mocht dit problemen opleveren
komt de griffie terug bij de agendacommissie.

7.

Rondvraag
De planning met betrekking tot de inkoop jeugdhulp is nog niet ontvangen. De voorzitter
van de begeleidingscommissie zal contact opnemen met de wethouder.

