
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 28 april jl. 

1. Opening (Josine Spier m.k.a.) 

 

2. Besluitenlijst 21 april jl. – wordt conform vastgesteld 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 21 april jl.  

Beeldvormende sessie WIJ - er werd vanuit WIJ teveel reeds bekende informatie gedeeld, 

zodat er te weinig tijd over bleef om vragen te stellen. Hier moet een volgende keer beter op 

gelet worden. 

De agendacommissie constateert dat wethouders soms ook nog een inleiding geven bij de 

beantwoording van de vragen. De voorzitter moet hier scherp op blijven. Dit punt zal 

meegenomen worden in de voorzitterstraining. 

Drie onderwerpen agenderen als één agendapunt is niet wenselijk gebleken. Het is wel goed 

om onderwerpen qua samenhang achtereenvolgens te agenderen, maar wel elk met vaste 

begin- en eindtijd en met een pauze tussen de onderwerpen.  

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 

a. Cliëntenraad – de agendacommissie besluit om te wachten tot de nieuwe 

cliëntenraad is geïnstalleerd en vervolgens een sessie te plannen. Mochten er toch 

nog specifieke punten aangedragen worden, dan komt het terug op de agenda. 

b. Toekomst Kardinge – de griffie zal met de organisatie kortsluiten wanneer de 

vervolgbrief verwacht wordt, dan kan de beeldvormende sessie in samenhang met 

de meningsvormende sessie worden gepland. 

c. Sontplein – de agendacommissie is akkoord met dit agenderingsverzoek. Het 

bezoek zal gepland worden zodra er ruimte in de agenda is. 

d. Drafbaan – de agendacommissie is akkoord met inspraak op beide onderwerpen 

tegelijk. Een week later zullen de meningsvormende sessie geagendeerd worden 

(het agenderingsverzoek 1 uur, de collegestukken 1,5 uur) 

 

5. Cyclus 31 maart – 28 april  

a. De agendacommissie bespreekt de agenda voor de raadsvergadering van 28 april. 

 

6. Cyclus 12 mei – 2 juni 

a. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n.: 

- Verkorte aanbesteding schoonmaak 

- Kadernota en jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor 

- Klanttevredenheidsonderzoek Sportparken 2020 

- Jaarverslag uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2020 wabo en bodem 

- Aanwijzingsbesluit lachgasverbod uitgaansgebied 

- Reactie op vragen van de fracties over cameratoezicht Folkingestraat nav 

meningsvormende sessie 31-3-2021 – is aan de agenda van 28 april toegevoegd 

- ENSIA 2020 verantwoording informatiebeveiliging 

- Uitputting gemeentelijke bijdrage GAE 

 

- Deltaplan Noordelijk Nederland komt samen met de verstedelijkingsstrategie 

na de zomer aan de orde. 

 

- Preadvies initiatiefvoorstel GroenLinks – PvdA – D66 over duurzaam en 

betaalbaar bouwen van woningen - wordt geagendeerd samen met het 

initiatiefvoorstel. 



 

- Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge 2021 – de griffie vraagt 

na wanneer de vervolgbrief komt. 

- Uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en Regio Deal 

Groningen-Noord – wordt geagendeerd 

- Ambitiekader 2021 – 2025 - wordt zowel beeldvormend als meningsvormend 

geagendeerd. 

- GEHEIMHOUDING ex art 25 Gemeentewet - wordt beeldvormend 

geagendeerd. Daarna wordt bekeken of een meningsvormende sessie nog 

noodzakelijk is. 

- Concept mobiliteitsvisie Groningen goed op weg naar een leefbare en schone 

en gezonde gemeente – wordt geagendeerd. 

 

b. Raadsvoorstellen: 

De volgende raadsvoorstellen kunnen vooralsnog op de conformlijst: 

- Kredietaanvraag twee kiosken Wielewaalplein onderdeel van de Regiodeal  

- Conceptlijst karakteristieke panden  

- Wijkvernieuwing Sunny Selwerd herinrichting Selwerd-Zuid  

De volgende raadsvoorstellen worden geagendeerd: 

- Huisvestingsverordening 2021 –i.c.m. Ambitiekader 

- Structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied 

Noord en het MER De Suikerzijde  

 

c. De planning van 12 mei wordt doorgenomen.  

Gezien het grote aantal ruimtelijke onderwerpen dat de komende periode op de 

agenda staat, is de agendacommissie akkoord met het parallel plannen van 

onderwerpen uit het ruimtelijke domein (bijvoorbeeld onderwerpen uit de 

portefeuille van wethouder Van der Schaaf tegenover de mobiliteitsvisie). 

 

De beeldvormende sessies met betrekking tot de mobiliteitsvisie en de 

Stadsparkvisie zijn digitaal en zullen worden uitgezonden.  

 

d. De planning van 19 mei wordt doorgenomen.  

 

e. Doorkijk naar 26 mei en 2 juni a.s. 

 

f. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord: 

- Concept-mobiliteitsvisie (beeldvormend 3x) 

- Ambitiekader (beeldvormend) 

- Conceptlijst karakteristieke panden (conform) 

- Wijkvernieuwing Sunny Selwerd (conform) 

De agendacommissie geeft mandaat voor goedkeuring achteraf voor de volgende 

voorbereidingsmemo’s: 

- Digitale agenda (beeldvormend) 

- Geheime brief (beeldvormend) 

- Geheim raadsvoorstel (meningsvormend) 

- Stadspark / Drafbaan (beeld- en meningsvormend) 

- Crisisdienstverlening (beeldvormend) 

- RES 1.0 (meningsvormend) 

- Knarrenhof (meningsvormend; indien van toepassing) 

 



7. Openstaande agenderingsverzoeken / werkbezoeken 

De griffie zal bekijken wanneer wat gepland kan gaan worden.  

 

8. De evaluatie werkwijze Raad wordt besproken. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. 

 

9. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


