
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 26 mei 2021 

1. Opening (m.k.a. Koosje van Doesen) 

 

2. Besluitenlijst 19 mei jl. – wordt conform vastgesteld 

N.a.v. – de gemeentesecretaris geeft aan dat er tijdens de sessie 5 jaar decentralisatie (op 9 

juni a.s.) een korte presentatie zal worden gegeven, waarna er ruimte is voor het stellen 

vragen en discussie naar aanleiding van dilemma’s die zullen worden voorgelegd. De sheets 

worden vooraf gedeeld met raadsleden zodat zij zich kunnen inlezen.  

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 19 mei jl.  

Zowel de herijking visie Stadspark als de doorontwikkeling Evenemententerrein Stadspark 

zullen als discussie worden geagendeerd op 2 juni a.s. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

a. Babbelbaank’n c.a. 

Zal worden ingepland op 9 juni in de avond. Het betreft een sessie die 

georganiseerd wordt vanuit het college. 

b. De agendacommissie besluit om, n.a.v. de suggestie van de bestuursadviseur van 

wethouder de Rook, het rekenkamerrapport subsidieverlening nog in juni te 

agenderen i.v.m. het vertrek van de wethouder. De sessie zal worden ingepland op 

9 juni in de avond. 

c. Auditcommittee m.b.t. de behandeling van de rekening 

De agendacommissie besluit om beide voorgestelde beeldvormende sessies in te 

plannen (9 en 16 juni). Daarnaast besluit de agendacommissie om voor de 

meningsvormende sessies sociaal en ruimtelijk elk 2 uur in te plannen en voor de 

meningsvormende sessie veiligheid en financiën 2,5 uur. 

 

5. Cyclus 12 mei – 2 juni  

a. Er zijn geen wijzigingen voor de planning van 26 mei.  

 

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

De griffier vraagt aandacht (als reminder) voor het afconcluderen van sessies die als 

discussie naar de besluitvormende raad gaan (waar moet de discussie nog over 

gaan).  

 

6. Cyclus 9 juni – 7 juli  

a. Reeds afgesproken / toegekend: 

- Beeldvormende sessie vijf jaar decentralisatie  

- Beeldvormende sessie (werkbezoek) Stadshavens  

- Meningsvormende sessie Eemskanaalzone 

- Meningsvormende sessie jaarverslagen Ombudsman / klachten 

- Rekenkamerrapport subsidieverlening (zie ook 4b) 

 

b. De volgende raadsvoorstellen kunnen vooralsnog op conform 

- Frisse en duurzame scholen 20221 

- Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet BUIG 2020 

- Krediet openbare ruimte Treslinghuislocatie 

- Uitvoeringskrediet investeringen en vervangen Gebiedszaken bomen en 

Havenwezen 

- Kredietaanvraag uitvoering vier projecten verbetering fietsnetwerk 



- Voorlopig ontwerp en bomen effect analyse Suikerzijderoute 

- Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht stichting Baasis 

 

De volgende raadsvoorstellen zullen worden geagendeerd: 

- Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad 

- Herstelagenda Groningen vooruit 

 

c. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog conform: 

- Nationaal programma Onderwijs 

- Voortgang instroomportaal 

- Startnotitie jaarrekening controle 2021 

- Corona-ondersteuning Topsportclubs 

- Afhandeling motie minder papier meer regie 

- Sunny Selwerd BEA Berkenlaan Beukenlaan Populierenlaan 

- Omgevingsdienst Groningen ontwerpbegroting 2022 en concept 

jaarrekening 2020 (zienswijze) 

- Aanvraag subsidie Volkshuisvestingsfond 

- Van klimaatadaptieve richtlijnen naar omgevingsplan 

 

De volgende collegebrief zal worden geagendeerd: 

- Organisatie gebiedsontwikkeling De Suikerzijde en Stadshavens (wensen 

en bedenkingen) 

 

d. De agendacommissie neemt kennis van de nog te verwachten sessies (doorkijk) 

voor de maand juni. 

 

e. Planning 9 juni a.s. 

- Beeldvormende sessie gemeenterekening 

- Meningsvormende sessie snorfietsen weren van het fietspad en uit 

binnenstad 

- Meningsvormende sessie Eemskanaalzone 

- Meningsvormende sessie rekenkamerrapport subsidieverlening 

- Meningsvormende sessie herstelagenda Groningen Vooruit 

 

f. Doorkijk 16 en 23 juni 

16 juni: 

- Beeldvormende sessie accountant 

- Beeldvormende sessie inkoop jeugdhulp 

- (Werkbezoek) Stadshavens 

- Meningsvormende sessie OV begroting en dienstregeling 

23 juni: 

- Meningsvormende sessie gemeenterekening (3x) 

- Conformstukken 

- Jaarrapport Ombudsman en klachten 

 

g. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld: 

- Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad (60 min) 

- OV-bureau ontwerpbegroting 2022 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 

bus 2022 (zienswijzen, 60 min) 

- Herstelagenda Groningen Vooruit (70 min) 



- Uitvoeringskrediet investeringen en vervangingen gebiedszaken, bomen 

en havenwezen (conform) 

- Kredietaanvraag uitvoering vier projecten verbetering fietsnetwerk 

(conform) 

- Omgevingsdienst Groningen ontwerpbegroting 2022 en concept 

jaarrekening 2020 (zienswijze, conform) 

- Aanvraag vangnetuitkering BUIG (conform) 

- Frisse en duurzame scholen (conform) 

- Krediet openbare ruimte Treslinghuis (conform) 

- VO en BEA Suikerzijderoute (conform) 

 

7. Openstaande agendaverzoeken / werkbezoeken 

De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agendaverzoeken / 

werkbezoeken.  

 

De agendacommissie is akkoord met een werkbezoek aan Hortus Haren voor 3 uur  

(van 09.30 – 12.30 uur). 

 

Werkbezoek zandwegen Haren is ingepland voor 1 september in de ochtend. 

Werkbezoek atelier MTW is ingepland voor 8 september in de ochtend. 

 

8. Diversen  

a. De griffier vraagt aandacht voor digitale geheime sessies. De agendacommissie zal 

in het vervolg terughoudend zijn in het inplannen van geheime sessies. Deze sessies 

kunnen alleen fysiek plaatsvinden (niet digitaal of hybride). 

b. De agendacommissie is akkoord om in voorkomende gevallen beeldvormende 

sessies weer hybride in te plannen. 

c. De agendacommissie zal volgende week fysiek bij elkaar komen in de Oosterpoort. 

d. De agendacommissie is akkoord met het inplannen van een werkbezoek van de 

raad van Leeuwarden aan Groningen op 8 september a.s. van 16.30 – 19.00 uur in 

Topweer. 

e. De agendacommissie neemt kennis van een aantal LTA-wijzigingen. 

 

9. Gevraagd wordt of er voor de zomer nog LTA-gesprekken kunnen worden ingepland zodat 

we zicht op het najaar hebben. De agendacommissie is akkoord, de griffie zal de gesprekken 

inplannen. 

 

Gevraagd wordt waar je precies mee instemt als je in najaar met mobiliteitsvisie instemt. Als 

je met hoofdlijnen eens bent, maar niet met bepaalde concrete uitwerkingen, wat moet je dan 

doen? Vergelijking wordt gemaakt met de MJP’s. Via stemverklaringen kunnen partijen een 

voorbehoud maken.  

 


