Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 10 november 2021
1. Opening
2. Besluitenlijst 27 oktober jl. wordt vastgesteld
3. Terugblik Politieke Woensdagen 27 oktober en 3 november
a.

Sessie jaarwisseling: de geagendeerde brief had weinig inhoud en ter vergadering wordt meegedeeld dat
er nog aparte stukken komen over carbid en vuurwerkvrije zones; agendacommissie vraagt zich af waarom
e.e.a. niet geclusterd is aangeboden, vindt dit een vervelende gang van zaken waardoor er meerdere keren
achtereen over de jaarwisseling gesproken moet worden; hoopt volgend jaar e.e.a. meer in samenhang
aangeboden te krijgen en te kunnen bespreken.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
a.
b.
c.
d.
e.

Participatie Omgevingswet (klankbordgroep) > meningsvormende sessie wordt geagendeerd in december
Team Jeugd en Gezien WIJ (Samen) (6 fracties) > meningsvormende sessie wordt geagendeerd december
Financieringssystemen (SP, D66) > beeldvormende sessie wordt geagendeerd in december, bij voorkeur
voorafgaand aan sessie TJG (zie b); hierbij ook de schriftelijke vragen SP over indicatiestelling betrekken
ARZ – tijdelijke kruising Julianaplein (projectbureau ARZ) > wordt georganiseerd op 24/11 ‘s ochtends
Aanbod ARCG / Omrin (werkbezoek) > agendacommissie besluit dit door te geleiden naar de nieuwe raad.

5. Cyclus 27 oktober – 24 november
a.
b.
c.

d.

e.

Raadsvoorstellen
i. Intrekking-verordening-logiesbelasting (meningsvormend 17/11)
Collegebrieven
i. Invulling-jaarwisseling-2021-2022-en-meerjarenpespectief (reeds behandeld 3/11)
Voorbereidingsmemo’s geaccordeerd:
i. Invulling jaarwisseling… (meningsvormend 3/11, goedkeuring achteraf)
ii. Binnenstad Grote Markt (beeldvormend 17/11)
iii. Cultuurpijlers (beeldvormend 17/11)
iv. Huishoudelijke hulp (meningsvormend 17/11)
v. ICT (beeldvormend 17/11)
vi. Inburgering (meningsvormend 17/11)
vii. Onderwijshuisvesting Groningen Zuid (meningsvormend 17/11)
viii. Kardinge (conform 17/11)
ix. Versterking vervanging GBS De Poort Ten Boer (conform 17/11)
x. Logiesbelasting (meningsvormend 17/11)
Wijzigingen 17 november
i. Omdat wethouder Benjamins bij sessie over Datacenter Westpoort moet zijn, wordt parallel
geagendeerde HRM-sessie verhuisd naar december.
ii. Sessie Datacenter gaat dan van Radesingel naar Topweer. De conformstukken van de wethouders
Benjamins, Van der Schaaf en Broeksma zullen daar dan eerst passeren.
iii. De sessie over Inburgering aan de Radesingel kan dan naar voren, direct na de conformstukken
iv. Agendacie akkoord met het op ‘intern’ houden van de beeldvormende sessies Cultuurpijlers en
Binnenstad / Grote Markt
Agenda raadsvergadering 24 november wordt voorlopig vastgesteld
i. Conformstukken
 Vaststelling bestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer
 Versterking, vervangende nieuwbouw GBS De Poort Ten Boer
 Aankoop parkeergarage Centrum
Afhankelijk van meningsvormende sessies 17/11:
 Verordening en beleidsregels inburgering Gemeente Groningen 2022
 WarmteTransitiePlan (WTP)
 Beleidskader Zon op daken Gemeente Groningen 2021-2025
 Beleidskader Zonneparken Gemeente Groningen 2021-2025
 Intrekking verordening Logiesbelasting
 Onderwijshuisvesting Groningen Zuid
ii. Discussiestukken

iii. Moties vreemd die vorige maand zijn doorgeschoven

6. Doorkijk cyclus 1 – 22 december
a.

b.

c.
d.

Raadsvoorstellen
i. Vaststelling-bestemmingsplan-Friesestraatweg-181 > wordt geagendeerd i.c.m. collegebrief
Ontwerp-Structuurvisie en MER Reitdiepzone, zie onder
ii. Vaststelling-verordening-tot-wijziging-APVG-2021-en-de-Nadere-regels-carbidschieten-gemeenteGroningen > vooralsnog conform
iii. Herbenoemen-leden-van-de-Raad-van-Toezicht-van-de-stichting-Openbaar-Onderwijs-Groningen
> vooralsnog conform
iv. Verordening-Adviesgroep-Sociaal-Domein-gemeente-Groningen-2022 > vooralsnog conform
v. Vaststellling-inrichtingsplan-en-uitvoeringskrediet-Grote-Markt > wordt geagendeerd icm nog te
ontvangen rdv tijdelijke halte Zuiderdiep + Rodeweeshuisstraat + cbr actualisatie binnenstad
vi. Raadsvoorstellen/Verlenging-nota-gezondheidsbeleid > vooralsnog conform
Collegebrieven
i. Instrumenten-betaalbare-woningbouw > vooralsnog tkn, verschillende onderdelen uit het
onderzoek die in de brief worden genoemd worden per onderdeel vanaf eind dit jaar voorgelegd
aan de raad (zie laatste alinea brief)
ii. Woonvorm-Hoofdweg-Harkstede-GN > vooralsnog tkn
iii. Pilot-volwassenenfonds-Sport-en-Cultuur-2022 > vooralsnog tkn
iv. Ontwikkeling-en-aanpak-Jeugdwerkloosheid > vooralsnog tkn
v. Reactie-motie-Herstel-financiele-basis-van-de-gemeente > vooralsnog tkn
vi. Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-mei-augustus-2021 > bespreken, i.c.m. antwoorden op
nog te stellen schriftelijke vragen
vii. Ontwerp-Structuurvisie-en-MER-Reitdiepzone > bespreken i.c.m. raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan Friesestraatweg 181, zie boven
viii. Team-Jeugd-en-Gezin-WIJ-SAMEN > bespreken, zie bovengenoemd agenderingsverzoek
ix. Stijgende-bouwkosten > vooralsnog tkn
x. Stand-van-zaken-revitalisering-Stadhuis-november-2021 > bespreken, SP en CDA leveren
bespreekpunten
xi. Inventarisatie-en-acties-menstruatiearmoede > vooralsnog tkn
xii. Resultaten-clientervaringsonderzoek-Wmo-2020 > vooralsnog tkn
xiii. Vaststellngsbesluit-gaswinning-Groningenveld-2021-2022 > vooralsnog tkn
xiv. Actualisatie-lokaal-programmaplan-Nationaal-Progr-Groningen-2021 > vooralsnog tkn
xv. Subsidieverstrekking-St-Kinderopvang-Stad-Groningen-SKSG-project-Maaltyd > vooralsnog tkn
xvi. Stand-van-zaken-Toekomst-met-Perspectief-naar-een-volgende-stap > waarschijnlijk bespreken,
volgende week nader bezien
Voorbereidingsmemo’s (worden doorgeschoven naar volgende week)
Voorlopige planning van de cyclus wordt kennis van genomen, volgende week nader bezien

7. Openstaande agenderingen
a.
b.

Kunstpunt werkbezoek, wordt op voorstel van Kunstpunt zelf doorgeleid naar nieuwe raad
Soa testen (januari)

a.
b.
c.

LTA-wijziging Broeksma akkoord
LTA-wijziging Bloemhoff akkoord
Planning MJP’s > agendacommissie besluit om dit keer geen beeldvormende sessie over de MJP te
organiseren in januari.
Restant LTA 2021 > wordt kennis van genomen, volgende week opnieuw, zo mogelijk dan volledig beeld
zonder vraagtekens
Concept LTA 2022 (incl. rdv en procesvoorstel) > wordt kennis van genomen, volgende week uitgebreidere
bespreking, griffie zal e.e.a. ook doorsturen naar de fracties met verzoek om input; m.b.t. procesvoorstel
wordt opgemerkt dat er nog weinig aandacht is voor de rol van de raad (nog steeds erg college-volgend),
gesuggereerd wordt om begeleidingscommissies hier t.z.t. bij te betrekken

8. LTA

d.
e.

9. Rondvraag
a. Wordt geen gebruik van gemaakt

