Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 25 augustus 2021
1. Opening
Annemarieke Weiland m.k.a.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Besluitenlijst 18 augustus jl.
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
Naar aanleiding van :
- In de voorzittersapp zal de vraag worden gesteld voor een vaste voorzitter van het politieke
vragenuur, daarbij hoort ook dat er op dinsdag tijd is voor het bekijken van de vragen en het contact
met de griffie hierover. Voor de continuïteit wordt gezocht naar een vaste voorzitter tot aan het eind
van de bestuursperiode.
- De agendacommissie is akkoord met een officiële sessie met betrekking tot de Gerrit Krolbrug op 22
september (in de avond).
- De agendacommissie besluit om de leidraad MO te agenderen. Tijdens deze sessie zal er ruimte zijn
om vragen testellen over de brieven beschermd wonen en de Barkmolenstraat (mits er voldoende
tijde is en dit moet worden afgebakend door de voorzitter).
- De griffie gaat op zoek naar een externe ruimte voor het overleg met de cliëntenraad.
- Wim en Hans koppelen terug over het gesprek met wethouder Diks. Er is gesproken over het TJG dat
ondergebracht zou worden bij WIJ (naar aanleiding van een rapport van BMC). De raad wacht de
brief af en zal dan in het openbaar met de wethouder in gesprek (dit wel in afwachting van de
uitkomsten van het rapport van BMC). De regiovisie (inclusief de norm voor opdrachtgeverschap) zal
half november richting de raad komen. De begeleidingscommissie kan dan eind november een
hoorzitting organiseren.
- De agendacommissie neemt kennis van de memo werkconferentie raad Leeuwarden / Groningen.
- Er zal een agenderingsverzoek volgen over de methodiek van het GON (raad heeft behoefte om dit te
bespreken).

3. Terugblik Politieke Woensdagen
N.v.t.
4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
a. Expertsessies veiligheidsonderwerpen.
De agendacommissie is akkoord met het organiseren van beide onderwerpen op woensdag 27
oktober a.s. Er zal een voorzitter vanuit de raad geleverd worden, Rik neemt hiervoor contact op
met de burgemeester om af te stemmen.
Eventuele andere veiligheidsonderwerpen kunnen middels een agenderingsverzoek bij de
agendacommissie onder de aandacht worden gebracht.
b. Onderwijs
De agendacommissie is akkoord met het agenderen van dit onderwerp in de 2e cyclus (inclusief
de onderwerpen die door GroenLinks via de mail zijn aangeleverd). De griffie zal teruggeven dat
dit in het vervolg via een agenderingsverzoek richting agendacommissie kan.
c. Werkbezoek Topsport Noord
De agendacommissie is akkoord met het inplannen van het werkbezoek in de 3e cyclus (of later).
5. Cyclus 25 augustus – 15 september
a. De volgende raadsvoorstel kan vooralsnog conform:
- Begrotingswijziging 1e kwartaal 2021 VRG (is bij voorjaarsdebat buiten beeld gebleven)

b. De volgende collegebrief wordt geagendeerd:
- Ontwikkelmogelijkheden Laan Corpus den Hoorn / Van Ketwich Verschuurlaan / Project Q
c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
- Werkbezoek Ring Zuid (beeldvormend)
- Aanpak Ring Zuid (meningsvormend)
- Begrotingswijzigingen 1e kwartaal (conform)
d. Planning 1 en 8 september d
De agendacommissie neemt de planning van 1 en 8 september door.
Voor 8 september worden nog voorzitters gezocht, dit zal via de voorzittersapp uitgevraagd
worden.
e. Doorkijk raad 15 september
De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van de raad van 15 september.
6. Doorkijk cyclus 22 september – 13 oktober
De agendacommissie neemt kennis van de doorgeschoven / te verwachten sessies.
7. Terugblik LTA-gesprekken
Op dit moment niet aan de orde. Er staan nog twee gesprekken gepland, op 27 augustus met wethouder
Van der Schaaf en op 8 september met wethouder Chakor.
8. LTA najaar 2021
a. Er is een sessie met de cultuurpijlers aangeboden door de wethouder. Er zal aan de
bestuursadviseur gevraagd worden of er een sessie gepland kan worden met als onderwerp: hoe
wordt e.e.a. nu ingericht? Volgende week terug op de agenda.
b. Vanuit portefeuille wethouder Chakor wordt gemeld dat een nieuwe planning komt voor het
evenementenbeleid.
c. De agendacommissie neemt kennis van de toevoegingen portefeuille wethouder Jongman:
- Collegebrief toekomstige opzet huishoudelijke hulp (september)
- Collegebrief update capaciteitenonderzoek sport
- Raadsvoorstel kredietaanvraag blaashal
9. Diversen
a. Het voorlopige vergaderrooster voor 2022 is akkoord bevonden en kan worden verspreid.
b. De agendacommissie zal in het vervolg fysiek vergaderen.
Verder wordt afgesproken dat bij alle sessie (beeldvormend en meningsvormend) deelnemers in
principe fysiek verwacht worden. Alleen bij meningsvormende sessies kan digitaal deelgenomen
worden, raadsleden dienen dit proactief te melden. Vanwege de nog geldende regel van het
afstand houden is het nog niet mogelijk om publiek toe te laten.
10. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de rondleidingen in het nieuwe Stadhuis. Dit wordt opgepakt door de griffie.
Vanuit onder andere de paneldiscussie komt de vraag naar voren of de planning van Politieke
Woensdagen eerder vrijgegeven kan worden. De griffie zal hier naar kijken en met een voorstel komen.

