Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 22 september 2021
1. Opening
a.
2.

M.k.a. Christien Bronda / Karin van Engelenhoven

Besluitenlijst 15 september jl.
a.
b.

Tekst conform vastgesteld
Naar aanleiding van
i.

ii.
iii.
iv.

In het Presidium is afgesproken dat we de landelijke richtlijnen volgen, dat betekent dat we weer fysiek gaan
vergaderen, de insprekers fysiek aanwezig kunnen zijn en dat publiek (voor zover mogelijk) weer toegelaten
wordt tijdens de vergaderingen.
Vanaf 10 november zullen de raadsvergadering in Topweer plaatsvinden.
De agendacommissie is akkoord met het eventueel extern huren van een zaal voor een beeldvormende
sessie over actualisatie binnenstad en het raadsvoorstel Grote Markt.
De agendacommissie besluit om het initiatiefvoorstel aanpak overlast door houtrook te agenderen op 6
oktober. Het préadvies ligt op 5 oktober in het college, vanuit de griffie zal gevraagd worden het stuk tijdig
(d.w.z. 5 oktober in de middag) aan te leveren.

3. Terugblik Politieke Woensdag 15 september
a.

b.

c.

De agendacommissie spreekt haar verbazing uit over het conformstuk dat op het laatste moment
toegevoegd was aan de raadsagenda. De voorzitter had dit aan het begin van de vergadering even moeten
melden.
De agendacommissie merkt het volgende op: er zijn veel raadsleden die tussentijds afscheid nemen, daar
wordt uitgebreid afscheid van genomen. Als raadsleden aan het eind van de bestuursperiode vertrekken is
dat niet het geval. Wat de agendacommissie betreft mag het afscheid soberder.
Bij de bespreking van de Gerrit Krolbrug zaten dubbelingen in de presentaties van het college en RWS.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
a.
b.

c.
d.

Skaeve Huse – Agendacommissie is akkoord met een sessie met (zorg)instellingen. Deze zal op 29
september geagendeerd worden.
Sporthal De Wijert – De sessie kan in december ingepland worden. De griffie zal vragen om
bespreekpunten en meer informatie (het doel). Indien initiatiefnemers het van belang vinden om het
eerder te agenderen, dan zal aan hen gevraagd worden dit zelf te organiseren.
ICT – kan worden geagendeerd.
Warmtetransitieplan – Agendacommissie wil graag een vragenuur i.p.v. een presentatie.

5. Cyclus 22 september – 13 oktober
a.

b.

c.

Raadsvoorstellen
i. Europese aanbesteding nieuw accountantscontract > conform
ii. Grondbeleid actualisatie > conform
iii. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen > conform
iv. Verordening en beleidsregels inburgering gemeente Groningen > zal in combinatie met de brief
inkoop leerroutes wet inburgering 2021 geagendeerd worden. De griffie vraagt na of dit in de
volgende cyclus kan.
Collegebrieven
i. Boom effect analyse Papiermolentunnel > vooralsnog t.k.n.
ii. Pilot gezinsverzorger > geagendeerd voor 29 september
iii. Woonvorm Hoofdweg Harkstede > geagendeerd voor 29 september
iv. Verantwoording archief 2018-202 > vooralsnog t.k.n.
v. Inkoop leerroutes wet inburgering 2021 > agendering in combinatie met raadsvoorstel
verordening en beleidsregels inburgering gemeente Groningen
vi. Evaluatie parkeerterrassen motie beleid voor parkeerterrassen > vooralsnog t.k.n.
De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
i. Agenderingsverzoek brieven onderwijs (meningsvormend)
ii. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (conform)

d.

e.

f.

iii. Europese aanbesteding nieuw accountantscontract (conform)
iv. Armoedebeleid (beeldvormend)
v. Gezinsverzorger (meningsvormend)
vi. Leidraad MO (meningsvormend)
vii. Woonvorm Harkstede (beeldvormend en meningsvormend)
viii. Verstedelijkingsstrategie i.c.m. bouwstenen Deltaplan (meningsvormend)
ix. Bomenbeheer (beeldvormend)
x. Programma werkbezoek Meerstad (in plaats van memo – beeldvormend)
29 september (reeds vastgesteld):
i. Beeldvormende sessie woonvorm Hoofdweg Harkstede met (zorg) instellingen zal worden
ingepland.
ii. Werkbezoek Meerstad zal een half uur eerder beginnen.
iii. De meningsvormende sessie m.b.t. de gezinsverzorger zal later ingepland worden (21.30 uur)
i.v.m. andere verplichtingen van de wethouder.
Vaststelling 6 oktober
i. Beeldvormend: kardinge / werkbezoek Thesinge / beeldvormend zon / expertsessie Nachtcultuur
/ Aduarderdiepsterdiep / Venstertijden / Onderwijs en MBO
ii. Meningsvormend: conformstukken / Westpoort + Icopal
Doorkijk 13 oktober (raad)
Agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van 13 oktober.

6. Doorkijk cyclus 27 oktober – 24 november
a.

Wethouder Broeksma heeft een schrijven gericht aan de agendacommissie n.a.v. de opmerkingen vorige
week inzake zijn portefeuille, de agendacommissie staat positief tegenover de aangedragen suggesties en
zal deze volgende week verder bespreken.

7. Openstaande agenderingsverzoeken
De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agenderingsverzoeken.

8. Rondvraag
a.

b.

Wim meldt vanuit de begeleidingscommissie jeugd de planning van de regiovisie (+ norm voor
opdrachtgeverschap). De wethouder heeft aangegeven dat het concept regiovisie half november bij de
raad ligt. De planning is dan als volgt:
2 december zal er een raadpleging worden georganiseerd
8 december beeldvormende sessie voor inspraak (en eventueel technische toelichting vanuit het
college over de regiovisie)
15 december meningsvormende sessie
22 december besluitvorming
De griffier vraagt de agendacommissie of het akkoord is dat er geïnteresseerde student een keer mee mag
kijken. Agendacommissie is akkoord.

