
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 8 september 2021 

1. Opening 
a. M.k.a. Annemarieke Weiland 

De griffier meldt dat er tijdelijke vervanging gezocht wordt voor Annemarieke, vrijdag zijn er gesprekken. 

 

2. Besluitenlijst 1 september jl.  
a. Tekst wordt conform vastgesteld 

b. Naar aanleiding van 

i. Jan Visser en Koosje van Doesen zullen om en om het Politiek vragenuur voorzitter. Samen met 

Peter Kommerij hebben zij criteria voor het soort vragen opgesteld, deze komen richting de 

agendacommissie. 

ii. De agendacommissie besluit, n.a.v. bericht van de bestuursadviseur, om de brief betreffende 

Nationaal Programma Onderwijs af te wachten en de meningsvormende sessie over de overige 

brieven te agenderen. Afhankelijk van de inhoud van de brief over het NPO zal hier een aparte 

sessie voor worden ingepland. 

iii. Op 14 september a.s. komt er een collegebrief m.b.t. Skaeve Huse. 

iv. De agendacommissie ziet op basis van navraag geen aanleiding tot het agenderen van evaluatie 

GON. 

v. Aduarderdiepsterdiep: beeldvormende sessie wordt geagendeerd voor 6 oktober (brief ligt eind 

september in het college). Bezien of memo bestuursadviseur hierover met hele raad gedeeld kan 

worden. 

vi. Indicatorensessie is informatief van aard, tijdens deze sessie zullen de indicatoren waarop 

gestuurd wordt binnen het armoedebeleid met de raad besproken worden. 
 

3. Terugblik Politieke Woensdag 1 september jl. 
De agendacommissie blikt terug op de sessies van 1 september jl.  

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.  
a. Agendering Sportakkoord – de griffie zal aan de organisatie meegeven dat er vanuit de raad behoefte is 

aan een breder perspectief, zij zou graag zien dat ook de andere pijlers vanuit het sportakkoord aan de 

orde komen.  

b. Ontheffingenbeleid Venstertijdens – deze sessie kan ingepland worden op 6 oktober a.s. 

c. Toelichting grexen – de agendacommissie besluit dat deze sessie bij wijze van uitzondering buiten de 

Politieke Woensdag om ingepland kan worden. De technische vragenrond bij de begroting kan op dezelfde 

manier als afgelopen jaar, dus zonder vragencarrousel.   

d. Vervolg burgeragendering Stadshavens – de agendacommissie besluit het signaal van de bewoners af te 

wachten. 

e. HRM-sessie – deze zal op 17 november worden ingepland (tijdstip nader te bepalen i.v.m. sessie 

cultuurpijlers in de ochtend). Aanvullend onderwerp vanuit de agendacommissie: zijn medewerkers wel 

voldoende uitgerust (tijd / materiaal) om hun werk goed te doen. 

f. Kardinge – beeldvormende sessie agenderen op 6 oktober a.s. 

g. Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers gericht op het MBO – agenderen op 6 oktober a.s.  

h. Leergesprekken aardbevingsregio (vanuit de begeleidingscommissie) – de agendacommissie is akkoord 

met agendering buiten de Politieke Woensdag. 

 

5. Cyclus 25 augustus – 15 september  
a. Cyclus is reeds vastgesteld. 

b. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

i. Wijziging verordening cameratoezicht (vandaag op de agenda, goedkeuring achteraf) 

ii. Kredietaanvraag aanschaf woonwagens KET (vandaag op de agenda, goedkeuring achteraf) 

iii. Werkbezoek aardbevingscoaches 

iv. Technische sessie Groninger bruggen – programma is bijgevoegd, voorbereidingsmemo zal aan de 

hand van dit programma worden gemaakt.  



 

 

6. Cyclus 22 september  – 13 oktober  
a. Raadsvoorstellen 

i. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren – conform 

ii. Kredietaanvraag blaashal – conform 

iii. Herinrichting Nieuwe Boteringestraat – conform 

iv. voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meet in Haren – conform 

b. Collegebrieven 

i. Fietsstraat Helperzoom- Noord – vooralsnog t.k.n. 

ii. Toekomstige opzet huishoudelijke hulp – vooralsnog t.k.n. 

c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

i. Laan Corpus den Hoorn Project Q 

ii. Kredietaanvraag blaashal 

iii. Herinrichting Nieuwe Boteringestraat 

iv. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 

v. Voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meet  

d. College meldt vertraging Zonneparken / Zon op daken – de agendacommissie vindt het belangrijk dat er 

voldoende ruimte is voor insprekers. De technische sessie en het werkbezoek aan Thesinge worden op 6 

oktober ingepland. De inspraak- en meningsvormende sessie na de herfstvakantie. 

e. De geannuleerde meningsvormende sessie betreffende het kapbeleid zal worden geagendeerd op 22 

september a.s. Daarnaast zal er een beeldvormende sessie over het snoeibeleid worden ingepland.  

f. Voor 22 september worden de volgende sessies vastgesteld: 

i. Beeldvormend: inspraak woonvorm Harkstede / inspraak Gerrit Krolbrug / Bewonersvariant Gerrit 

Krolbrug 

ii. Meningsvormend: Leidraad openbare ruimte / Ontwikkelmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn, 

Van Ketwich Verschuurlaan – Project Q / kapbeleid 

g. Doorkijk 29 september en 6 oktober  

Komt volgende week terug. 

 

7. Inmiddels gepland voor de cyclus 27 oktober – 24 november 
a. 27 oktober ochtend: sessie Nachtcultuur (n.a.v. bericht bestuursadviseur zal gekeken worden of een 

andere datum mogelijk is) / werkbezoek Topsport Noord 

b. 27 oktober middag / avond: expertsessies veiligheidsonderwerpen 

c. 3 november meningsvormende sessies begroting 

d. 10 november Begrotingsraad 

e. 17 november ochtend: sessie cultuurpijlers 

f. 17 november middag of avond: HRM-sessie 

 

8. LTA najaar 2021 
a. Terugkoppeling LTA-overleg portefeuille Chakor (Diks) – er komt een planning rondom het 

evenementenbeleid. Voor de rest is de LTA bijna opgeschoond.  

b. LTA-wijzigingen LTA Bloemhof 

i. Subsidies voor arbeidsmarktregio (NPG) – nieuw onderwerp – ligt 21 september in college 

c. LTA-wijzigingen LTA Jongman 

i. Collegebrief aanbesteding hulpmiddelen staat nog op juli, maar wordt (22) september 

ii. Collegebrief aanbesteding Onafhankelijk cliëntondersteuning. Volgt eind deze maand (sept) 

iii. Collegebrief inkoop beschermd wonen – oktober 

d. Totaaloverzicht LTA Q4/ Q1 

Volgende week op de agenda. 

 

9. Rondvraag 
De motie over Buitenhof geluidswering zou voor 1 oktober a.s. beantwoord worden, deze is echter niet terug te 

vinden op de LTA. De griffie zoekt uit. 


