Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 14 april jl.
1. Opening (Koosje van Doesen m.k.a.)
2. Besluitenlijst 7 april jl. – wordt conform vastgesteld
N.a.v. bijeenkomst RWS – De gemeentesecretaris komt terug op de betrokkenheid van
bewoners met betrekking tot de bruggen. RWS heeft excuses aangeboden omdat de
bewonersvariant niet (voldoende) was meegenomen in het plan.
a. Teruggestuurde agenderingsverzoeken Verhuurdersmarkt en Drafbaan/Stadspark
(zie 4a)
b. Planning inkoop jeugdhulp. Er is achteraan gebeld door Wim Koks, planning
Jeugdhulp is nog niet bekend. Mede afhankelijk van planning in de regio. In mei
wordt wel een brief verwacht.
3. Terugblik Politieke Woensdag 7 april jl.
a. Beeldvormend – MJP Sport en bewegen; het had geen toegevoegde waarde bij het reeds
toegezonden stuk. Oplossing: Als we het stuk afdoende vinden, dan geen beeldvormende
sessie toestaan.
- RWS over bruggen; zoals verwacht wel nieuw, maar het zendgehalte was hoog.
4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a. Vervangend agenderingsverzoek Drafbaan / Stadspark, wordt geagendeerd in de
volgende cyclus
b. Agenderingsverzoek Aduarderdiepsterweg, wordt geagendeerd meteen na de zomer
5. Cyclus 31 maart- 28 april
a. De volgende Collegebrieven kunnen vooralsnog ter kennis name,
i. Strategie-werklocaties
ii. Resultaten-BORG-rapportage-2020
iii. Duiding-Ontwikkelagenda-Toekomstbeeld-OV-2040
iv. Geactualiseerd-Erfgoedprogramma-2020-2023
v. Incidentele-subsidiebeschikking-fundering-13-pilotadressen-Woltersum
b.
i.
1.
2.

De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord
Beeldvormend
Werkbezoek WIJ
Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie VO

ii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meningsvormend
Fonds Energietransitie
Windverkenning
Meerstad Noord
Parkeeroverlast
Huishoudelijke hulp
Rekenkamerbrief WMO

iii. Raadsvoorstellen
1. Wegsleepverordening (conform)
2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (conform)
3. Beeldkwaliteitsplan De Zeilen (conform)
4. Beeldkwaliteitsplan Meeroevers (conform)
5. Kunstgrasveld Esserberg (conform)
c. Evt. wijzigingen agenda 21 april
i. PM agenda is na vorige vergadering nog gewijzigd i.v.m. beperkte beschikbaarheid
Topweer; via de mail reeds kortgesloten
d. Raad 28 april
i. Vorm: ‘normaal’ in Oosterpoort, wordt nog besproken in het presidium, maar de behoefte
aan een fysieke vergadering is groot.
De bodes zullen toezien op het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter regel.
De concept agenda van de raad wordt doorgenomen.
5. Diversen
a. Gezondheidsbeleid: ‘meedenkers’ hebben onderwerpen voor vervolgsessie aangedragen,
zou via agendacie, maar is al rechtstreeks naar wethouder gegaan; vanuit de Griffie wordt
dit verder losgelaten.
b. Wijzigingen LTA De Rook
i. Ruimtelijke economische en economisch herstelplan n.a.v. van COVID-19 (was april,
wordt juni)
ii. Actualisatie structuurvisie detailhandel (was april, wordt september)
iii. Bestemmingsplan daghoreca binnenstad (wordt meegenomen in visie detailhandel /
horeca - was juni, wordt september)
iv. Actualisatie horecanota (was juni, wordt september)
v. Toekomst ontwikkelingen warenmarkt (was juni, wordt oktober)
Bij LTA gesprek wordt dit verder besproken.
c. LTA mei (bijlage)
i. Uit bijgevoegd overzicht lijken i.i.g. de volgende bespreekpunten naar voren te komen,
mits ze op tijd binnen komen bij de raad:
1.
Prestatieafspraken / ambitiekader
2.
Stadspark / Drafbaan
3.
Openbare ruimte Selwerd
4.
Mobiliteitsvisie
5.
RES 1.0
6.
Afvalbeleid / diftar
7.
Jeugdzorg
ii. Er wordt besloten om ook alvast voor juni zo’n doorkijkje te maken.
iii. Wat betreft Mobiliteitsvisie (vraag van vorige week):
Mei-cyclus bestaat uit drie ‘gewone’ woensdagen. Besloten wordt om voor de
Oosterhamrikzone een aparte bijeenkomst te plannen en voor Paddepoel en het overige
een tweede bijeenkomst te plannen, zodat er op de derde woensdag ruimte is voor een
meningsvormende sessie. De raad vindt plaats op de vierde woensdag.

d. Evaluatie werkwijze raad
i. Komende maand is de evaluatie d.m.v. enquête, maar ook gesprek met college en input
van andere betrokkenen.
Voor volgende week worden de ervaringen van agendacommissie gepland.
Wolbert Meijer maakt hiervoor een aantal gespreksonderwerpen.
6. Rondvraag
Het stuk van de griffie komt aan de orde in het presidium en zal daarna naar de
conformlijst van de raad gaan.

