
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 29 september 2021

1. Opening
a. M.k.a. René Bolle, Christien Bronda, Karin van Engelenhoven

2. Besluitenlijst 22 september jl. (zie bijlage)
a. Tekst conform vastgesteld

b. Naar aanleiding van

i. De burgemeester heeft in het presidium de toevoeging van het raadvoorstel Holocaustmonument 

besproken en is er vanuit gegaan dat de fractievoorzitters dit met hun fracties zouden delen. a.

3. Terugblik Politieke Woensdag 22 september 
i. De petitie door inwoners van Harkstede is door de aanwezige raadsleden buiten in ontvangst 

genomen.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. (zie bijlagen)
a. Huishoudelijke hulp (PvdA , GL): wordt meegenomen in de planning voor de volgende cyclus

b. Wisselwoningen (CU): wordt gepland in november of december. Waar mogelijk koppelen aan het 

verwachte plan van aanpak.

c. Groei studenten (uit vragenuur): inplannen op basis van agenderingsverzoek. Griffie pakt op met 

bestuursadviseur

d. Afvalbeleid (ambtelijke mailwisseling): griffie stemt met bestuursadviseur af wat digitaal mogelijk is 

voorafgaand aan de raadsvergadering op 13 oktober

e. Memo audit committee over begroting: agendacommissie is akkoord.

5. Cyclus 22 september – 13 oktober (zie bijlage)
a. Raadsvoorstellen

i. Subsidies-voor-de-arbeidsmarktregio  : conform, kan nog mee met conformsessie 6/10

b. Collegebrieven

i. Voortgang-Evenementenvisie  :    t.k.n.

ii. Voorlopige-gunning-aanbesteding-hulpmiddelen-Wmo-2022   : t.k.n.

c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:

i. Grondbeleid (conform)

ii. Kardinge (beeldvormend)

iii. Thesinge (beeldvormend)

iv. Venstertijden (beeldvormend)

v. Zon (beeldvormend)

vi. Beeldvormend Nachtcultuur (beeldvormend)

vii. Beeldvormend Onderwijs en MBO (beeldvormend)

viii. Harkstede – instellingen (beeldvormend)

ix. Arbeidsmarktregio (conform)

d. 6 oktober (reeds vastgesteld)

i. Voor de sessie Westpoort/Icopal worden door de initiatiefnemers vragen opgesteld

ii. De definitieve invulling van de beeldvormende sessie Aduarderdiepsterweg volgt nog. Het 

voorstel is om het eerste deel het college aan het woord te laten en het tweede deel de 

omwonenden. In de volgende cyclus staat de meningsvormende sessie op de agenda.

e. 13 oktober

i. Werkbezoek Sportakkoord (beeldvormend)

ii. Expertsessie Begroting (beeldvormend)

iii. Eventueel digitale sessie Afvalbeleid (zie 4d)

iv. Raadsvergadering

 Installatie raadslid GroenLinks en tijdelijk raadslid PvdA

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Subsidies-voor-de-arbeidsmarktregio
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorlopige-gunning-aanbesteding-hulpmiddelen-Wmo-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Evenementenvisie


 Conformstukken
 Herinrichting Nwe Boteringestraat

 Kredietaanvraag Blaashal

 Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2

 Voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meent

 Europese aanbesteding nieuw accountantscontract

 Verordening en beleidsregels inburgering

 Actualisatie Grondbeleid

 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen

 Leidraad Maatschappelijke Opvang (afhankelijk van meningsvormende sessie 29 

september)

 Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug (afhankelijk van meningsvormende  sessie 

29 september)

6. Doorkijk cyclus 27 oktober – 24 november 
a. De volgende voorbereidingsmemo is akkoord:

i. Verordening en beleidsregels Inburgering gemeente Groningen (raadsvoorstel + collegebrief)

b. Doorkijk 27 oktober en verder

De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda’s van de komende cyclus

7. Doorkijk cyclus 1 – 22 december 
De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda’s van de komende cyclus.

8. Openstaande agenderingen
i. De agendacommissie neemt kennis van de nog openstaande agenderingsverzoeken. 

9. LTA-wijzigingen
De agendacommissie gaat akkoord met de aangedragen wijzigingen uit de portefeuille-Jongman en vraagt de griffie 

dit te verwerken in de LTA.

10. Rondvraag

i. De agendacommissie vraagt om aan de bodes door te geven dat bijeenkomsten soms letterlijk te 

horen zijn in aangrenzende ruimtes.
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