
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 9 juni 2021

1. Opening 

2. Besluitenlijst 2 juni jl. 
a. Tekst wordt conform vastgesteld

b. Naar aanleiding van

i. Speeltuincentrale: presentatie op 23/6, werkbezoek op 22/9

ii. Stadshavens: presentatie op 16/6, werkbezoek na de zomer

iii. Vanuit de begeleidingscommissie Jeugdhulp wordt gemeld dat men er niet zo voor is om de voor 

16/6 geplande beeldvormende sessie opnieuw een besloten karakter te geven. Voorgesteld wordt 

om de sessie op openbaar te zetten, en eventuele vertrouwelijke zaken te bewaren voor een 

besloten deel aan het eind of deze te laten melden via een memo. Agendacommissie neemt deze 

insteek over

3. Terugblik Politieke Woensdag 2 juni jl. 
a. Raadsvergadering (geen opmerkingen)

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Aanvraag werkbezoek Driebondsbos

i. De griffie heeft reeds geantwoord dat de agendacommissie besloten heeft om voor het 

zomerreces geen werkbezoeken te organiseren. 

b. Agenderingsverzoek Erfgoed 

i. Wordt gehonoreerd in eerste cyclus september, voorafgaand aan bespreking ontwerp 

bestemmingsplan gebouwd erfgoed

c. Agenderingsverzoek Campus Zernike (SP)

i. Wordt gehonoreerd in eerste cyclus september 

5. Cyclus 9 juni – 7 juli 
a. Reeds geagendeerd op 23 juni

i. Initiatiefvoorstel Diepenring 

ii. Raadsvoorstel + collegebrief Meerjaren-versterkingsplan-en-voortgang-Lokaal-Plan-van-Aanpak-

versterkingsopgave 

iii. Collegebrief Plan-van-aanpak-inbesteding-schoonmaak

b. Rechtstreeks naar voorjaarsdebat
i. Raadsvoorstel Financieel-meerjarenbeeld-2022-2025-en-Voorjaarsbrief-2021 

ii. Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen-1e-kwartaal-2021-VGR-I 

iii. Collegebrief Voortgangsrapportage-2021-I 

c. Vooralsnog conform / t.k.n.
i. Raadsvoorstel Dekking-Route-en-kosten-migratie-e-Suite-en-BurgerZaken-Modules-Dimpact 

ii. Collegebrief Samenwerkingsovereenkomst-uitvoering-LVV-Groningen-en-pilot-satellietlocatie-

Emmen 

d. Aan eerder vastgestelde planning 16 juni worden toegevoegd:
i. Beeldvormende sessie Stadshavens (16.30, Radesingel)

ii. Meningsvormend over collegebrief Hondenbelasting-en-reclamebelasting (Agendacommissie 

overweegt dat voorbereidende discussie over de voorgelegde opties behulpzaam kan zijn voor 

besluitvorming in voorjaarsdebat) (20.00, Provinciehuis)

e. Planning 23 juni wordt vastgesteld
i. Beeldvormend (middag) Speeltuincentrale

ii. Meningsvormend (ochtend / middag) 3x Gemeenterekening, conformstukken, 

versterkingsopgave

iii. Meningsvormend (avond): Ombudsman/klachten, Schoonmaak en Diepenring

f. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld
i. Jaarverslag klachten / reactie college jaarverslag Ombudsman (meningsvormend)

ii. Meerjarenversterkingsplan en voortgang LPA versterkingsopgave (meningsvormend)

iii. Ontwerp-begroting 2022 Noordelijk Belastingkantoor (conform)

iv. Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (conform)



v. Plan van aanpak inbesteding schoonmaak (meningsvormend)

vi. Initiatiefvoorstel Diepenring (meningsvormend)

vii. Dekking route en kosten migratie e-Suite en Burgerzaken Modules Dimpact (conform)

viii. NB De agendacommissie vindt het niet nodig dat er voorbereidingsmemo’s worden opgesteld voor  

de stukken die rechtstreeks naar het Voorjaarsdebat gaan.

6. Openstaande agendaverzoeken / werkbezoeken, wordt kennis van genomen

7. Komende LTA-gesprekken worden voorbereid. 
a. Belangrijk dat alle PM-items en moties op datum worden gezet, en dat voor nog openstaande items uit 

afgelopen periode nieuwe datums worden bepaald. Proberen zo compleet mogelijk beeld te krijgen tot 

aan verkiezingen. Nieuwe raad en college moeten met schone lei kunnen beginnen. 

b. Er wordt kennis genomen van memo wethouder Jongman inzake nacalculaties sport. Omdat in de 

Financiële Verordening de grens voor nacalculaties is opgehoogd van 450K naar 2.500K kunnen een drietal 

nacalculaties op de LTA als raadsvoorstel komen te vervallen.

c. Op LTA-Van der Schaaf ontbreken: Skaeve Huse en Aduarderdiepsterweg

d. Op LTA-Diks staat erg veel PM-zaken en oude toezeggingen

e. LTA-Broeksma bevat nog veel grote onderwerpen. Verder ontbreekt op LTA de opdracht uit motie Vinger 

aan de pols om voor 1 juli middels VGR Ring Zuid te rapporteren over gesprekken met omwonenden.

f. Griffie denkt na over manier om LTA nog een keer via dagmail onder de aandacht van de raad te brengen

g. Bedoeling is om voortaan in Q4 de LTA voor het nieuwe kalenderjaar door de raad te laten vaststellen

8. Diversen
a. Nu de laatste cyclus voor de zomer is vastgesteld, besluit de agendacommissie nog één keer bij elkaar te 

komen, voor een eerste voorbereiding van de eerste cyclus na de zomer (30 juni). De eerste vergadering 

van de agendacommissie na de zomer is op 18 augustus.

9. Rondvraag
a. Vanuit begeleidingscommissie jeugdzorg wordt gemeld dat men op 21 september een raadpleging wil 

organiseren voor mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben

b. Gevraagd wordt hoe de procedure voor een nieuwe voorzitter van de agendacommissie gaat, nu Berndt 

zeer waarschijnlijk wethouder wordt. Gemeld wordt dat volgens het RvO de plaatsvervangend voorzitter 

van de raad qualitate qua voorzitter is van de agendacommissie. Procedure daarvoor wordt in presidium 

gestart. 

c. Geconstateerd wordt dat memo’s van wethouders uit de dagmail verdwijnen achter inlogcode bij de 

overige ingekomen stukken. De stukken in deze rubriek staan standaard achter inlog vanwege vaak 

voorkomende privacygevoelige informatie. Dat is uiteraard voor deze memo’s niet van toepassing, en dat 

geldt vaak ook voor stukken van wijkorganisaties e.d. Vraag aan de griffie om te zien hoe hierin 

gedifferentieerd kan worden. 
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