
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 18 augustus 2021 

1. Opening  

Rik van Niejenhuis / René Bolle / Christien Bronda / Karin van Engelenhoven /  Annemarieke Weiland 

m.k.a. 

Hans neemt het voorzitterschap waar.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Besluitenlijst 30 juni jl.  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van : de fractie van de SP zal nog bekijken of de sessie over de evaluatie decentralisaties 

voldoende was in relatie tot de ingediende motie.  

De agendacommissie is van mening dat, in het licht van de evaluatie van de nieuwe werkwijze, ook 

gekeken moet worden naar de term ‘intern’ bij beeldvormende sessies. 

 

De vraag of de plv. voorzitter ook de vaste voorzitter van het Politieke Vragenuur moet zijn wordt 

doorgeschoven naar volgende week.  
 

3. Terugblik Politieke Woensdagen 30 juni (rekening + regulier) en 7 juli (voorjaarsdebat)   

Geen opmerkingen. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.  

a. Bijeenkomst Gerrit Krol Brug bewonersvariant – de griffie zal teruggeven dat het comité zelf de 

raadsleden kan uitnodigen voor dinsdag 7 september, dus niet als onderdeel van de Politieke 

Woensdag; als ze dat wel willen, lukt dat pas begin 2e cyclus 

b. Inkoop jeugdhulp – de agendacommissie gaat niet in op het verzoek voor een beeldvormende 

sessie op 1 september. De raad zal wachten op de collegebrief en dan kijken of bespreking 

wenselijk is (in openbaarheid). 

c. Indicatorensessie armoedebeleid -  de agendacommissie is akkoord met agendering in de 2e 

cyclus. 

d. Expertsessie veiligheidsonderwerpen (college) – komt volgende week terug op de agenda. 

e. Jaarwisseling – de agendacommissie is niet akkoord met een informele sessie. Organisatie van 

een degelijke bijeenkomst is aan de burgemeester zelf. 

f. Gebiedsvisie Westpoort (SP / GL / PvdA) – de agendacommissie besluit tot een 

meningsvormende sessie in de 2e cyclus voorafgegaan door inspraakmogelijkheid voor 

omwonenden. 

Het formulier ‘agenderingsverzoek’ op het RIS zal worden aangepast, zodat er alleen de mogelijkheid is 

voor een openbare sessie. In principe zijn alle sessies openbaar, tenzij. Moet een sessie toch geheim zijn, 

dan moet dit verzoek met redenen omkleed worden. 

5. Cyclus 25 augustus – 15 september  

a. De volgende raadsvoorstellen kunnen vooralsnog conform: 

- Vestigen wet voorkeursrecht gemeenten Wvg Energieweg 

- Vestigen wet voorkeursrecht gemeenten Wvg Peizerweg 

- Investering zonnepanelen zeefgebouw Suikerterrein 

- Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2021 en 2022 

- Benoemen lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groep 

Groningen 

- Afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum 

- Beheersverordening parkeren ontwerpbestemmingsplan herziening parkeren 2021 



Het volgend raadsvoorstel zal worden geagendeerd: 

- Leidraad maatschappelijke opvang, in combinatie met de collegebrieven ontwikkelingen 

beschermd wonen en voortgang beschermd wonen Barkmolenstraat – de griffie vraagt na 

of dit in de 2e cyclus kan worden ingepland 

b. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n. 

- Lokaal hitteplan 2021 

- Visie op dienstverlening principes van dienstverlening 2021 

- Verduurzaming onderwijsgebouwen 

- Wet open overheid ambitieniveau Basis 

- Voorzetting verlening pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen 

- Raap rapportage 4413 erfgoed in de gemeente Groningen 

- Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020 

- Diversiteitsagenda 2.0 en uithangen tansgendervlag 

- Stand van zaken cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 

- Stand van zaken verlengde schooldag 

- Inspraak visie ruimte voor retail 

- Beeldende kunst in de openbare ruimte 

- Uitvoering sociaal steunpakket cultuur 

- Formalisering corona opstelling van de markt 

- Verzelfstandiging centrum voor kunst en cultuur Haren 

- Voorlopige gunning Wmo begeleiding en kortdurend verblijf Haren 

- Natuur inclusief bouwen 

- Beantwoording motie verlofregeling raadsleden voor de 21ste eeuw 

- Bekostiging leerroutes wet inburgering 2021 

- Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs uitvoeringsagenda voortgezet 

onderwijs 

- OV-bureau vastgestelde begroting 2022 en goedgekeurde hoofdlijnen dienstregeling bus 

2022 

- Tussenevaluatie voor alle jonge kinderen gelijke kansen 2020 

- Motie duurzame rioolheffing 

- Boom effect analyse BEA kader richtlijn waterkwaliteit KRW maatregelen Paterswoldemeer 

- Tijdelijke herstart subsidieregeling dorps- en buurthuizen Covid 19 

- Zienswijze vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 

- Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied 

De volgende collegebrieven worden geagendeerd: 

- Gebiedsvisie Westpoort 

- Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt 

- Voortgangsrapportage aanpak Ring Zuid januari – april 2021-1  

- Alternatief vervoer Binnenstad 

- Verstedelijking mobiliteit – de griffie zal onderhands vragen naar de ‘digitale bibliotheek’ 

- Ontwikkelingen beschermd wonen / voortgang beschermd wonen Barkmolenstraat in 

samenhang met het raadsvoorstel vaststellen leidraad ontwikkeling maatschappelijke 

opvang 

- Voorlopige leidraad openbare ruimte – de griffie vraagt na of dat in de 2e cyclus kan 

-  

c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

- Hortus en biotoop (beeldvormend 25/8) – de agendacommissie geeft nog wel aan dat het 

belangrijk is dat de hortus duidelijk kan maken wat ze van de raad verwacht – de griffie 

neemt contact op 



- Cliëntenraad (beeldvormend 1/9) – de griffie zal kijken of er een grotere zaal beschikbaar is 

- Zandwegen (beeldvormend 1/9) – uitnodiging van ambtenaren via de gemeentesecretaris 

- Stadshavens (beeldvormend 1/9) 

- Sociaal perspectiefplan Corona (meningsvormend 1/9) 

- Alternatief vervoer (meningsvormend 1/9) 

- Campus Zernike (meningsvormend 1/9) 

- Verstedelijking en mobiliteit (meningsvormend 1/9) 

- Kapbeleid / beleid dat hout snijdt (meningsvormend 1/9) 

- Atelier MTW (beeldvormend 8/9) 

- Raad Leeuwarden (beeldvormend 8/9) 

- Erfgoed (beeldvormende 8/9) 

- Vestigen wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Energieweg (conform 8/9) 

- Vestigen wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Peizerweg (conform 8/9) 

- Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2021 en 2022 (conform 8/9) 

- Benoemen lid van de raad van toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groep 

Groningen (conform 8/9) 

- Afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum (conform 8/9) 

- Beheersverordening parkeren ontwerpbestemmingsplan herziening parkeren 2021 

(conform 8/9) 

- Internationaliseringsbeleid 2021 – 2024 (meningsvormend 8/9) 

d. Openstaande agenderingsverzoeken voor na de zomer: 

- Aardbevingscoaches – naar de 2e cyclus 

- Aduarderdiepsterweg – naar de 2e cyclus 

- Toekomst Kardinge – naar de 2e cyclus 

- Stadshavens – burgeragendering – de agendacommissie is akkoord met het uitnodigen van 

bewoners voor het werkbezoek, na afloop overleggen of er alsnog behoefte is aan 

burgeragendering 

- Meerstad – naar 2e cyclus 

- Thesinge – naar 2e cyclus 

e. Planning 25 augustus en 1 september 

De agendacommissie neemt de planning van 25 augustus en 1 september door.  

In het voorbereidingsmemo van de meningsvormende sessie verstedelijking / mobiliteit zal 

worden opgenomen dat een eventuele voortzetting van de sessie zal plaatsvinden in de 2e 

cyclus) 

f. Vooruitblik 8 september en 15 september 

- cameratoezicht Folkingestraat – besluitvorming dient uiterlijk 15 september a.s. plaats te 

vinden, de stukken liggen op 31 augustus in het college en komen daarna z.s.m. richting de 

raad 

- Aangekondigde brief (volgende week) over Ontwikkelingsmogelijkheden Laan Corpus den 

Hoorn / Van Ketwich Verschuurlaan / project Q – volgende week bekijken 

- De agendacommissie is akkoord met het alvast vastleggen van de beeldvormende sessies 

- De beeldvormende sessie met betrekking Groninger bruggen zal openbaar zijn (en 

uitgezonden).  

 

6. Doorkijk cyclus 22 september – 13 oktober  

De agendacommissie neemt kennis van de doorgeschoven / te verwachten sessies. 

 

7. Terugblik LTA-gesprekken 

Hans koppelt terug over het gesprek met wethouder Diks.  



Er zal een gesprek worden ingepland tussen wethouder Diks / ambtenaar jeugdzorg / Hans / Wim / 

iemand van de griffie om meer duidelijkheid te krijgen over het traject met betrekking tot de inkoop 

jeugdhulp (met name betreffende een concrete planning). 

 

8. LTA najaar 2021 

a. De agendacommissie neemt kennis van de memo vertraging mobiliteitsvisie en Leidraad 

openbare ruimte. 

 

9. Rondvraag  

Op 8 september staat er een werkbezoek van de raad Leeuwarden op de agenda. De griffie wordt 

gevraagd om op papier te zetten wat de aanleiding ook alweer was, met eventuele verwijzing naar 

eerdere stukken.  

Wim vraagt na de evaluatie van het RIS. De griffier geeft aan dat dit onder de aandacht is.  

 

De agendacommissie besluit om op 25 augustus eenmalig om 14.00 uur te vergaderen (in de 

Coendersborg). 


