
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 15 september 2021

1. Opening
a. M.k.a. gemeentesecretaris

2. Besluitenlijst 8 september jl. 
a. Tekst conform vastgesteld

b. Naar aanleiding van
i. De griffier meldt dat er een tijdelijk raadsadviseur is gevonden ter vervanging van zieke collega

ii. Voorzitters en secretaris vragenuur hebben enkele criteria voor het vragenuur opgesteld; 

agendacommissie akkoord

iii. Vanuit de raad komt de vraag om voor het vragenuur op de raadswoensdag ook een (klein) uur te 

reserveren. Als dat in te passen is, zal dat gebeuren.

3. Terugblik Politieke Woensdag 8 september 
a. Geen  bijzonderheden

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Huisvestingsplan Groningen Zuid (college)

i. Raadsvoorstel wordt afgewacht, dan bezien of een technische toelichting wordt gewenst.

b. Verkenning toekomstperspectief portefeuille accommodaties bewegingsonderwijs/binnensport (college)

i. N.a.v. de verwachte wensen en bedenkingen brief zullen in december een beeld- en een 

meningsvormende sessie worden belegd.

c. Beeldvormende sessie snoeibeleid

i. De afgesproken sessie over het snoeibeleid kan gepland worden op 29/9 , begin van de middag.

d. Strategie werklocaties

i. Op de vraag of in de aanloop naar de bespreking van de strategie werklocaties een 

beeldvormende sessie wordt gewenst, antwoordt de agendacommissie bevestigend.

5. Cyclus 22 september – 13 oktober 
a. Raadsvoorstellen

i. Voorkeursvariant-vervanging-Gerrit-Krolbrug-1   > bespreken

b. Collegebrieven

i. Update-capaciteit-sport-en-bewegen   > vooralsnog t.k.n.

ii. Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen   > agenderen i.c.m. (bouwstenen) Deltaplan

iii. Concept-inrichtingsplan-Grote-Markt-voor-participatie   > participatie afwachten, wel 

beeldvormende sessie binnenstad en GM plannen 

c. 28/9 komt wensen en bedenkingen brief meerjarenonderhoudsprogramma Martiniplaza uit college, 

college verzoekt om dit nog wel op 6/10 te agenderen, dus nog voor begroting > agendacommissie besluit 

dit stuk toe te voegen aan de sessie over de conformstukken, en voor deze sessie dan een half uur extra te 

nemen voor het geval hier nog wat meer bespreking nodig blijkt. 

d. Deze week komt raadsvoorstel Aanbesteding accountant; audit committee verzoekt dit nog in deze cyclus 

mee te nemen, zodat aanbesteding snel kan worden gestart. Wordt toegevoegd aan conformsessie 6/10.

e. Deze week komt de verwachte brief inzake Gezinsverzorger, agendacommissie verwacht behoefte aan 

bespreking, wordt geagendeerd op 29/9

f. Het voor deze cyclus aangekondigde preadvies mbt initiatiefvoorstel Houtrook heeft vertraging, komt niet 

meer voor oktobercyclus. Wordt nu in potlood genoteerd voor cyclus november, ongeacht de vraag of 

preadvies er dan wel ligt. Ondertussen zal overlegd worden met indieners initiatiefvoorstel. 

g. De volgende voorbereidingsmemo’s worden met een enkele aanpassing vastgesteld

i. Leidraad Openbare Ruimte

ii. Gerrit Krolbrug (beeldvormend en meningsvormend)

h. 22 september (reeds vastgesteld)

i. Hoewel insprekers in principe nog alleen digitaal aanwezig kunnen zijn, vindt de agendacommissie 

het goed dat de aangekondigde petitie m.b.t. woonvorm Harkstede fysiek wordt aangeboden

i. Vaststelling 29 september

i. Beeldvormend: Indicatoren armoede, werkbezoek Meerstad, snoeibeleid

ii. Meningsvormend : Leidraad MO, Onderwijsbrieven, Krolbrug, Harkstede, gezinsverzorger, 

verstedelijkingsstrategie 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorkeursvariant-vervanging-Gerrit-Krolbrug-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Concept-inrichtingsplan-Grote-Markt-voor-participatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Update-capaciteit-sport-en-bewegen


j. Doorkijk 6 oktober

i. Beeldvormend: Venstertijden, werkbezoek Thesinge, Nachtcultuur,  Aduarderdiepsterdiep, Kaders 

Zon, Onderwijs en MBO Kardinge (NB: sessie Aduarderdiepsterdiep > agendacommissie opteert 

voor beeldvorming door enerzijds college (stand van zaken, alternatieven, proces), anderzijds 

door betrokkenen/insprekers)

ii. Meningsvormend: Conformstukken, Gebiedsvisie Westpoort icm Icopal 

k. Werkbezoek sportakkoord 13/10: er is nadere info over opzet, is breder dan alleen twee wijken, 

agendacommissie akkoord

6. Doorkijk cyclus 27 oktober – 24 november 
a. Begroting: audit committee komt binnenkort met voorstel inzake technische toelichting op nieuwe opzet 

begroting (maandagavond, nog vóór de herfstvakantie) en proces rond technische vragen begroting. 

Technische toelichting grexen zou kunnen op maandagavond 1 november.

b. In deze cyclus slechts twee woensdagen voor niet-begrotingszaken beschikbaar, terwijl er een overvloed 

aan grote onderwerpen is aangekondigd; agendacommissie geeft signaal aan college dat er zeer 

waarschijnlijk onderwerpen doorgeschoven moeten worden naar de cyclus van december; uit de 

portefeuille Broeksma kan slechts één van de drie grote thema’s (zon, mobiliteit en warmtetransitie) in 

november behandeld worden; agendacommissie heeft voorkeur voor de kaders Zon vanwege de 

gevoeligheid, maar laat de uiteindelijke keuze aan het college  

7. LTA Q4 2021 en Q1 2022
a. De agendacommissie neemt met grote zorg kennis van de door griffie op basis van de LTA aangeleverde 

maandoverzichten raadsvoorstellen en collegebrieven voor Q4 en Q1; de vraag is óf en zo ja hóe alle te 

behandelen stukken nog een plek op de agenda kunnen krijgen vóór de raadswisseling.

8. Rondvraag
a. De agendacommissie bezint zich op de situatie na het loslaten van de 1,5 metersamenleving per 25 

september a.s. In principe moeten insprekers dan weer live aanwezig kunnen zijn. Digitale deelname zou 

hooguit tijdelijke uitzondering moeten zijn. De voorzitter neemt de gedachten van de agendacommissie 

hierover mee naar het presidium.

b. Dringend verzoek aan personen die een presentatie verzorgen om te zorgen voor goed leesbare sheets 

(niet te veel informatie op één sheet); hernieuwde aandacht voor de afspraak dat presentaties vooraf 

worden aangeleverd zodat aanwezigen deze ook op hun eigen device kunnen meekijken.

c. Blijven nadenken over manieren om raadsleden en anderen verder vooruit te laten kijken naar wat 

wanneer wordt gepland;  vooralsnog gebeurt dat met name via de verslagen van de agendacommissie.
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