
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 12 mei 2021. 

1. Opening (Christien Bronda / Karin van Engelenhoven) 

 

2. Besluitenlijst 28 april jl. – wordt conform vastgesteld 

Het verslag van de bespreking evaluatie werkwijze raad wordt ook conform vastgesteld. 

 

De agendacommissie blijft bij het standpunt om de aangeboden presentatie over de toekomst 

Kardinge na de zomer te agenderen.  

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 28 april jl.  

Het was prettig om weer fysiek te kunnen vergaderen in de Oosterpoort. 

De agendacommissie benoemt dat het van belang is dat we alert blijven over hoe dingen 

gezegd worden tijdens vergaderingen.  

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

a. Aanbod turbosessie Stichting Speelruimte 

De agendacommissie besluit niet op het aanbod in te gaan, het stuk kan via de 

dagmail worden verspreid, zodat raadsleden er desgewenst zelf op kunnen 

reageren.. 

b. Burgeragendering Stadshavens 

Kan worden ingepland in juni. Eerst zal de beeldvormende sessie met betrekking 

tot dit onderwerp geagendeerd worden en daarna dit burgeragenderingsverzoek. De 

vragen die gesteld worden in dit verzoek zullen met de raadsleden worden gedeeld. 

c. Herhaald verzoek cliëntenraad 

De agendacommissie om niet in te gaan op het verzoek. De raad zal het initiatief 

nemen om de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad uit te nodigen voor een 

kennismaking. 

 

5. Cyclus 12 mei – 2 juni  

a. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n: 

- Stand van zaken toegankelijkheid Groningen 

- Voortgang moties Lief Leedstraten en Babbelbaank’n 

- ARCG- ontwerpbegroting 2022 – zienswijze 

- Conceptbegroting 2022, kaderbrief 2022 en jaarstukken 2020 GR Publiek 

vervoer Groningen Drenthe – zienswijze 

- Begrotingen openbaar onderwijs 2021 

- Geheime brief ex art 25 Gemeentewet 

- Onderzoek n.a.v. motie Van frequentie naar gewicht 

 

- Rekenkamer subsidieverwerving – zal worden geagendeerd in september 

 

- Eemskanaalzone deelgebied 4 en beantwoording vragen Stadspartij ex art 

36 RvO over het bos op de slipdepots langs het Eemskanaal – zal worden 

geagendeerd.  

 

b. Raadsvoorstellen: 

- Regionale energie Strategie 1.0 – geagendeerd voor 19 mei 

- Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark – geagendeerd voor 19 

mei 

- Geheim raadsvoorstel ex art 25 Gemeentewet – geagendeerd voor 12 mei 



- Herijking visie Stadspark gewijzigd – geagendeerd voor 19 mei 

 

c. Wijziging planning 19 mei – het werkbezoek aan het Sontplein is toegevoegd in de 

ochtend (parallel aan het auditcie en jeugdhulp). 

 

d. Planning 26 mei 

De agendacommissie neemt de planning van 26 mei door. 

 

e. Doorkijk naar de raadsvergadering van 2 juni a.s. 

De agendacommissie bespreekt de concept agenda van de raad van 2 juni a.s. 

 

f. Nagekomen voorbereidingsmemo’s 12 mei. 

De agendacommissie geeft goedkeuring achteraf voor de volgende 

voorbereidingsmemo’s: 

- Digitale agenda (beeldvormend) 

- Geheime brief (beeldvormend) 

- Geheim raadsvoorstel (meningsvormend) 

- Stadspark / Drafbaan (beeldvormend) 

 

g. Voorbereidingsmemo’s 19 mei 

De agendacommissie is akkoord met de volgende voorbereidingsmemo’s: 

- Jeugdhulp (beeldvormend) 

- Sontplein (beeldvormend) 

- Crisisdienstverlening (beeldvormend) 

- RES 1.0 (meningsvormend) 

- Drafbaan / Stadspark + evenemententerrein (meningsvormend) 

 

h. Voorbereidingsmemo’s 26 mei en verder 

De agendacommissie is akkoord met de volgende voorbereidingsmemo’s: 

- Concept-begroting Publieke vervoer (conform) 

- Stadshavens (beeldvormend) 

- Stadshavens (burgeragendering / meningsvormend) 

 

6. Openstaande agenderingsverzoeken / werkbezoeken 

De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agenderingsverzoeken en 

werkbezoeken. In september zal een aantal werkbezoeken ingepland worden.   

 

7. De agendacommissie neemt kennis van de LTA-wijzigingen van wethouder Bloemhoff.  

Het verzoek om het ‘plan van scholen 2022-2025’ vast te stellen in de raad van juni is 

akkoord bevonden. 

 

8. Wim vraagt na de verdere planning van de evaluatie werkwijze raad – vanmiddag zal de 

commissie werkwijze raad alle respons bekijken. Vanuit de respons zal het panel conclusies 

trekken en eventuele voorstellen doen. Na de zomer zullen deze voorstellen in de raad 

besproken worden en volgt een eventuele wijziging van de verordening(en). 


