Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 21 april jl.
1.

Opening (Hans Sietsma m.k.a.)

2.

Besluitenlijst 14 april jl. – wordt conform vastgesteld
N.a.v.: het proces rondom inkoop jeugdhulp zal ook in het presidium onder de aandacht
worden gebracht.

3.

Terugblik Politieke Woensdag 14 april jl.
De agendacommissie is van mening dat tijdens beeldvormende sessie vooral ruimte moet zijn
voor het stellen van technische vragen. Het is niet de bedoeling dat er lange ambtelijke
presentaties worden gegeven met betrekking tot hetgeen ook in de stukken terug is te vinden.

4.

Ontvangen agenderingsverzoeken
a. De agendacommissie is akkoord met het in potlood agenderen van het verzoek van
VVD en CDA met betrekking tot bespreking over Knarrenhof.

5.

Cyclus 31 maart – 28 april
a. De agendacommissie bespreekt de agenda voor de raadsvergadering van 28 april
a.s.

6.

Cyclus 12 mei – 2 juni
a. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n.:
- ARCG Jaarrapport 2020 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2022
- Vergunningverlening aan twee deelscooteraanbieders
- OV bureau kaderbrief begroting 2022 en jaarstukken 2020 – zienswijze (naar
meningsvormende sessie conformstukken ivm zienswijze)
Met betrekking tot het Deltaplan Noordelijk Nederland wordt opgemerkt dat deze
in relatie tot de verstedelijkingsstrategie besproken kan worden. De
verstedelijkingsstrategie is een bouwsteen van het Deltaplan.
Afgesproken wordt om dit punt volgende week opnieuw op de agenda op te nemen,
dit in afwachting van de beantwoording van de vragen die gesteld worden in het
vragenuur van vandaag.
b. De agendacommissie stelt de volgende voorbereidingsmemo’s vast:
- Compensatie gestegen bouwkosten Pluspakket scholenprogramma – conform
- Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert – conform
- Kredietaanvraag herbouw gymzaal Molukkenstraat – conform
- Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2019 nieuwe versie – conform
- Initiatiefvoorstel duurzaam en betaalbaar bouwen (GL-PvdA-D66) –
meningsvormend (het preadvies wordt deze week verwacht)
c. De agendacommissie is akkoord met het agenderen van een aantal beeldvormende
sessies:
- 12 mei – 10.00 uur Digitale agenda / 16.30 uur mobiliteitsvisie (technisch) /
20.00 uur mobiliteitsvisie (bewoners OHZ, inclusief burgerinitiatief)
- 19 mei – 16.30 uur Crisisdienstverlening / 16.30 uur ambitiekader / 20.00 uur
mobiliteitsvisie (bewoners PST en overig)

Met betrekking tot de technische sessie mobiliteitsvisie op 12 mei besluit de
agendacommissie dat de toelichting op het plan kort moet zijn en dat er voldoende
ruimte moet zijn voor het stellen van technische vragen. Aan de fracties zal
gevraagd worden om vooraf vragen aan te leveren.
7.

Diversen
a. De agendacommissie is akkoord met het inplannen van een beeldvormende sessie
met RGA inzake de verstedelijkingsstrategie en de RGA te vragen om met name de
link met het Deltaplan aan de orde te laten komen.
b. De agendacommissie neemt kennis van de verschuivingen in de LTA. De LTA zal
dienovereenkomstig worden aangepast.
De gemeentesecretaris geeft aan dat het college de planning tot de zomer rond
heeft. Vanuit de organisatie zal er één aanspreekpunt voor de LTA komen, zodat er
beter op gestuurd kan worden. Ook de motivering waarom zaken doorgeschoven
worden is belangrijk. De griffie krijgt dat vaak wel door, maar het is ook voor de
agendacommissie van belang om te weten, dit ook met het oog op de te voeren
LTA-gesprekken.
De agendacommissie vraagt of de doelstellingen in het coalitieakkoord gehaald
gaan worden. De gemeentesecretaris geeft aan dat het college een beleidsarme
begroting (geen nieuw beleid) aan de raad zal voorleggen. Eventuele dilemma’s
worden eveneens aan de raad voorgelegd.
c/d De agendacommissie neemt kennis van de te verwachten beeldvormende en
meningsvormende sessies in de manden mei en juni.
Met betrekking tot de Herijking visie Stadspark / Drafbaan en het
agenderingsverzoek van VVD e.a. besluit de agendacommissie dat dit
gecombineerd besproken kan worden. Wel moet er voldoende ruimte zijn voor
insprekers.
De agendacommissie besluit dat een beeldvormende sessie met betrekking tot
Diftar vooralsnog niet nodig is.
e. De evaluatie van de werkwijze raad wordt doorgeschoven naar volgende week.
f. Volgende week zal er worden gekeken naar de openstaand agendaverzoeken /
werkbezoeken.
De agendacommissie besluit om het werkbezoek aan de aardbevingscoaches na de
zomer te plannen, dit ook in relatie tot het uitgestelde plan van aanpak.
Het verzoek om nog voor de zomer een beeldvormende sessie te plannen met
betrekking tot de Aduaderdiepsterweg wordt niet gehonoreerd. De
agendacommissie is van mening dat de vragen die er nu liggen eerst ambtelijk
gesteld kunnen worden en dat de bespreking na de zomer in 1x geagendeerd kan
worden.

8.

Volgende vergadering
Volgende week zal er een half uur extra worden gereserveerd voor de agendacommissie, dit in
verband met de evaluatie werkwijze raad en de vaststelling van de agenda’s voor 12 en 19

mei. De agendacommissie zal fysiek in de Oosterpoort vergaderen (mits er een ruimte
beschikbaar is).
9.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

