
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 24 maart 2021

1. Opening (Wim Koks / Annemarieke Weiland m.k.a.)

2. Besluitenlijst 17 februari jl.
Naar aanleiding van:

- Een klein deel van de raad vond de meningsvormende sessie over de welzijncrisis niet 
zinvol.

Het verslag wordt met de gewijzigde tekst vastgesteld. 

3. Terugblik Politieke Woensdag 17 maart jl.
Geen opmerkingen.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
De agendacommissie gaat akkoord met het agenderingsverzoek ‘maatschappelijk akkoord 
sociale inclusie’.
De agendacommissie is gedeeltelijk akkoord met het agenderingsverzoek 
‘crisisdienstverlening en werkbelevingscentrum’. In verband met de coronamaatregelen is 
een bezoek aan het Harm Buiterplein nu niet mogelijk. Wel wil de agendacommissie een 
presentatie over de crisisdienstverlening en wil ook graag weten wat de organisatie in deze 
tijd anders doet om mensen naar ander werk te begeleiden.

5. Cyclus 10/3 – 30/3 
a. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:

- WarmteStad 
- ARZ omgevingsmanagement

b. De agenda van de raadsvergadering van 30 maart a.s. wordt doorgenomen. 

De griffier geeft aan dat de raad van kinderen aan het begin van de vergadering 
digitaal een presentatie zullen geven. Tijdens de eerste of tweede fysieke 
vergadering zal de raad van kinderen aanwezig zijn. De stadsdichter zal aan het 
eind van de vergadering van 30 maart een gedicht voordragen.

6. Cyclus 31 maart – 28 april
a. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n.:

- Veiligheidsmonitor 2020-3
- Selwerd herstructurering Nijestee fase 1
- Landschapsvisie Hunzezone Ulgersmaborg

De collegebrief ‘fonds energietransitie wensen en bedenking’ wordt geagendeerd 
in een meningsvormende sessie. De agendacommissie geeft aan dat een 
beeldvormende sessie niet nodig is.
 

b. Raadsvoorstellen
- Actualisatie wegsleepverordening gemeente Groningen 2021 (conform)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 (conform)
- Vaststelling beeldkwaliteit uitwerkingsplan De Zeilen fase 2 (conform)
- Gebiedsvisie Meerstad Noord (bespreken)
- Uitkomsten windverkenning (bespreken)



c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
- Versterken en vernieuwen (beeldvormend 31/3)
- ARZ – omwonenden (beeldvormend 31/3)
- Inzet armoede middelen 2021 en terugblik 2020 (meningsvormend, griffie 

vraagt de wethouder of zij specifieke input nodig heeft voor het stuk dat later 
dit jaar aan de raad wordt aangeboden)

- Plan van aanpak onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na WO II 
(conform)

d. i. Voorzitter Versterken en Vernieuwen – Koosje van Doesen
ii. Omdat de burgemeester om 18.00 uur (fysiek) in de Oosterpoort aanwezig 

moet zijn, zal de sessie betreffende cameratoezicht met een kwartier 
vervroegd worden, daardoor wordt ook het vragenuur een kwartier vervroegd. 

iii. De avondklok gaat vanaf 31 maart a.s. naar 22.00 uur, de sessie die gepland 
staan voor die avond kunnen blijven staan.

iv. De agendacommissie besluit om de sessie met Rijkswaterstaat digitaal te 
laten plaatsvinden en niet hybride zoals verzocht door RWS.

v. De beeldvormende sessies die worden uitgezonden op 7 en 14 april a.s. in de 
avond plaatsvinden en worden uitgezonden kunnen blijven staan, met 
werkgeversverklaring voor voorzitter en ondersteuning.

vi. De agendacommissie besluit om de meningsvormende sessies op woensdag 
14 en woensdag 28 april a.s. tot 21.15 uur door te laten lopen. Mensen die 
daardoor niet op tijd thuis kunnen zijn kunnen gebruik maken van een 
werkgeversverklaring.

7. Diversen 
De agendacommissie constateert dat woensdag 21 april erg vol gepland staat. De griffie zal 
bekijken of er eventueel nog sessies verder in de tijd geplaatst kunnen worden. 

8. Rondvraag
Omdat de woensdagen in april erg vol zijn, zal ook de raadsagenda van 28 april erg vol zijn. 
De griffier geeft aan dat alles op alles gezet zal worden om de raad van de 28e april fysiek te 
kunnen laten doorgaan. 

Naar aanleiding van het LTA-overleg met wethouder Chakor wordt gemeld dat de 
uitvoeringsagenda circulaire economie eind Q2 zal worden aangeleverd (er is te weinig 
ambtelijke inzet) en dat ook het nieuw actieplan toegankelijkheid uitgesteld wordt, de 
wethouder zal een brief aan de raad sturen met de stand van zaken. 
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