
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 17 maart 2021 
1. Opening (Wolbert Meijer, Willeke Bierman, Annemarieke Weiland m.k.a.) 

 

2. Besluitenlijst 10 maart jl. 

Wordt conform vastgesteld. 

 Naar aanleiding van: 

i. Vraag van wethouder Diks in de sessie gezondheidsbeleid aan raadsleden om mee 

te denken over te behandelen onderwerpen: gemeentesecretaris heeft hier contact 

over gehad met de wethouder. Dit gesprek wordt bij de koffie voortgezet. Griffier 

heeft met  raadslid besproken dat evt. input vanuit groepje raadsleden via 

agendacommissie in proces terecht komt. Ook in het voor 23/3 geplande LTA 

gesprek met de wethouder is het proces onderwerp van gesprek. 

ii. Bloemhoff – rol ouders / docenten in onderwijs – er wordt kennisgenomen van 

berichtje namens de wethouder hierover. 

iii. Nieuwe planning Jeugdhulp is nog niet binnen 

iv. Planning Reitdiep is met memo via Dagmail gedeeld. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 10 maart jl. 

• Van diverse fracties is terug gehoord dat er bij de behandeling van het Groning model 

voor wijk- en dorpsdemocratie te weinig tijd was voor goede afronding. Wethouder 

moest haast maken in zijn reactie, tijd ontbrak voor vervolgvragen. Dit kwam ook de 

kwaliteit van de bespreking niet ten goede. Afweging en conclusie van de voorzitter 

gebeurde onder tijdsdruk. (discussie in raad + evt. moties) Werkwijze voorziet in 

mogelijkheid van nogmaals een meningsvormende sessie.  Agendacommissie besluit tot 

aanvullende sessie op 24 maart. Fracties wordt gevraagd voor deze sessie gericht 

bespreekpunten aan te leveren. Griffie draagt zorg voor inplannen en communicatie. 

• Opgemerkt: dat bij sessies met (veel) insprekers als mogelijk de tijdsplanning, nader 

overwogen wordt.  

• In vervolg op eerste reflectie, vorige week: op het raadsdebat Bestrijding welzijnscrisis 

wordt met tevredenheid teruggekeken, voorzag in de behoefte van een groot deel van de 

fracties.  

  

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

• MJP Sport en Bewegen (college) 

- beeldvormend honoreren, meningsvormend bezien als stuk binnen is 

• Rekenkamerbrief navolgingsonderzoek WMO (drie fracties) 

- honoreren; aangedragen bespreekpunten zijn erg beknopt, maar de RK-

brief biedt in zichzelf voldoende aanknopingspunten voor bespreking  

• Rekenkamerrapport Beschermingsbewind (Rekenkamer) 

- honoreren 

• Woningen voor Noaberhof (twee fracties) 

- inmiddels ook een brief van de wethouder (Dagmail), fracties zal worden 

gevraagd of daarmee agendaverzoek kan vervallen; zo niet, dan verzoek 

om eerst hierover schriftelijke vragen te stellen, en dan evt daarna de 

antwoorden te agenderen.  

• Meerstad-Noord (college) 

- honoreren. 

• Evaluatie vijf jaar na decentralisaties (college) 

- datum reserveren, agendacommissie gaat er wel vanuit dat er eerst een 

notitie van college komt als basis voor de sessie, afstemming 

griffier/secretaris over nadere invulling. 



5. Cyclus 10/3 – 30/3  

• Voorbereidingsmemo’s Martiniplaza, Regionaal Transitieplan OV, en Logiesbelasting 

akkoord; Raadsvoorstel over logiesbelasting wordt nog toegevoegd aan conformsessie op 

24/3 zodat er op 30/3 een besluit over genomen kan worden 

• Groning model voor wijk- en dorpsdemocratie vervolg sessie (meningsvormend) 

toevoegen aan 24 maart.  

        

6. Vooruitblik cyclus 31/3 – 28/4 

• Collegebrieven  

• Maatregelen-opstart-na-lockdown > reeds meegenomen op 10/3 

• Alliantie-Gelijkspelen-4-0 > vooralsnog t.k.n. 

• Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-september-december-2020 > reeds 

geagendeerd 

• Resultaten-inspectie-Kastanjeziekte-en-proef-warmtebehandeling > vooralsnog t.k.n. 

• GEHEIME-BRIEF-EX-art-25-GEMEENTEWET > vooralsnog t.k.n. 

•  Boom-Effect-Analyse-BEA-Bouwrijpfase-Suikerzijde-Noordoost >vooralsnog t.k.n. 

• Realisering-Huis-van-Ten-Post > vooralsnog t.k.n. 

• Voorbereidingsmemo’s cameratoezicht (31/3) en beschermingsbewind (7/4) akkoord; 

voor de sessie over cameratoezicht moet 1,5 uur worden ingepland 

• De agenda voor de Politieke Woensdag van 31 maart wordt vastgesteld, met 

beeldvormende sessies over Versterken en vernieuwen (10.00), en Ring Zuid / insprekers 

(20.00), en meningsvormende sessies over Cameratoezicht resp. Armoedemiddelen 

(beide om 16.30) 

• De beeldvormende sessies met bewoners (ARZ 31/3,  Meerstad-Noord 7/4, Wind 14/4) 

komen in plaats van inspraakmogelijkheid bij meningsvormende sessie; belangrijk om te 

zoeken naar het goede gesprek met inwoners, goed voorbereiden, griffier wordt verzocht 

de bijdragen van insprekers te coördineren. De sessies zullen via StarLeaf worden 

uitgezonden, mét verslaglegging (bij Meerstad en Wind dan ook de direct voorafgaande 

technische sessie). Omwonenden windlocaties willen raadsleden ook nog uitnodigen op 

locatie, dit wordt aan hun initiatief overgelaten 

 

7. Diversen  

geen 

 

8. Rondvraag 

geen  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Maatregelen-opstart-na-lockdown
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Alliantie-Gelijkspelen-4-0
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-september-december-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Resultaten-inspectie-Kastanjeziekte-en-proef-warmtebehandeling
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/GEHEIME-BRIEF-EX-art-25-GEMEENTEWET-2
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-Bouwrijpfase-Suikerzijde-Noordoost
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Realisering-Huis-van-Ten-Post

