
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 19 mei 2021 

1. Opening (m.k.a. Rik van Niejenhuis / Josine Spier) 

 

2. Besluitenlijst 12 mei jl. – wordt conform vastgesteld 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 12 mei jl.  

Het geheime raadsvoorstel had achteraf niet geagendeerd hoeven worden. 

 

Er waren weinig raadsleden aanwezig bij de beeldvormende sessie betreffende de Digitale 

Agenda. Het was een interessante sessie, het onderwerp ging verder dan alleen voor de 

woordvoerders.  

 

Voorafgaand aan de beeldvormende sessie waren vragen aangeleverd, daardoor ontstond het 

gesprek en was het niet alleen zenden van informatie.  

 

De sessie met betrekking tot de geheime brief had niet digitaal gemoeten. De griffier komt 

hierop terug om hier nadere afspraken over te maken. 

 

De agendacommissie bespreekt de sessie duurzaam bouwen n.a.v. de ophef in de pers. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

a. Afvalbeleid (GL / D66 / VVD / PvdD) 

Wordt toegevoegd aan de agenda van 26 mei a.s. 

b. Toegankelijkheid (SP / PvdA) 

Wordt toegevoegd aan de agenda van 26 mei a.s. 

c. Burgeragendering Stadshavens 

Er zal contact worden opgenomen met de indieners om het dilemma voor te leggen 

dat er op dit moment geen stuk ligt waarover gesproken kan worden. Aan de 

indieners zal de suggestie worden voorgelegd dat een afvaardiging kan meelopen 

met het werkbezoek aan de Stadshavens en dat bespreking zal plaatsvinden als het 

stuk vanuit het college beschikbaar is. 

 

5. Cyclus 12 mei – 2 juni  

a. Wijziging planning 19 mei  

- De sessie met betrekking tot de Gerrit Krolbrug is toegevoegd aan de 

agenda.  

 

b. Wijzigingen planning 26 mei 

- Toegevoegd worden de agenderingsverzoeken met betrekking tot 

afvalbeleid en toegankelijkheid. 

- Het conformstuk ARCG zal voorafgaand aan de bespreking van het 

afvalbeleid worden geagendeerd. 

- Er is een extra conformstuk toegevoegd: financiële jaarstukken Publieke 

Gezondheid en Zorg 2021. 

 

c. De agendacommissie neemt de voorlopige agenda van 2 juni a.s. door. 

 

d. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord bevonden en vastgesteld: 

- Verstedelijkingsstrategie RGA (beeldvormend) 

- OV-kaderbrief begroting (conform) 



- Kredietaanvraag twee kiosken Wielewaalplein (conform) 

- Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde (conform) 

- ARCG ontwerpbegroting 2022 (conform) 

- Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (conform) 

- BP Suikerzijde Noord (meningsvormend) 

- Ambitiekader (meningsvormend) 

- Uitvoeringsprogramma Groninger wijkvernieuwing (meningsvormend) 

- Concept mobiliteitsvisie (meningsvormend) 

- Afvalbeleid (meningsvormend) 

- Toegankelijkheid (meningsvormend) 

 

6. Openstaande agenderingsverzoeken / werkbezoeken 

De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agenderingsverzoeken en 

werkbezoeken.  

Met betrekking tot het agendaverzoek ‘Zandwegen Haren’ zal door de griffie worden 

uitgezocht of de presentatie in het oude gemeentehuis van Haren kan plaatsvinden met 

aansluitend een excursie voor raadsleden die daar belangstelling voor hebben. 

 

7. Cyclus juni 

a. Het streven is dat het plan van aanpak schoonmaak tijdig aan te leveren voor een 

bespreking op 23 juni, maar het kan zijn dat het stuk pas op 8 juni uit het college 

komt. De agendacommissie neemt hier kennis van. 

b. Het verzoek van de wethouders Bloemhof / Diks / Jongman om de beeldvormende 

sessie met betrekking tot 5 jaar decentralisaties in de middag van 9 juni te plannen 

is akkoord.  

De wethouders hebben ook verzocht de sessie te verruimen naar 3 uur. De 

gemeentesecretaris vraagt na wat het programma wordt en of er een stuk vanuit het 

college komt. Als suggestie wordt meegegeven om dilemma’s te formuleren die 

aan de raad kunnen worden voorgelegd, dit om te voorkomen dat het alleen zenden 

van informatie wordt. 

 

8. Wim vraagt of het mogelijk is dat de politieke agenda van de volgende week direct op 

donderdag zichtbaar is. De griffie vraagt dit na. 

Wim vraagt wat de werkwijze is met betrekking tot een conformstuk waar een fractie nog een 

vraag over wil stellen. De griffie geeft aan dat de betreffende fractie dit van tevoren aan kan 

geven bij de griffie zodat ook de betreffende wethouder wordt uitgenodigd voor de sessie. 


