
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 30 juni 2021 

1. Opening  

Christien Bronda / Josine Spier / Annemarieke Weiland m.k.a., Karin van Engelenhoven vervangt 

Christien. 

Hans neemt het voorzitterschap waar, Berndt schuift later aan.  

 

2. Besluitenlijst 9 juni jl.  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 

3. Terugblik Politieke Woensdagen 9, 16 en 23 juni jl.  

Op het webinar over de gemeenterekening wordt verdeeld teruggekeken. De sessie zou in ieder geval 

goed zijn voor nieuwe raadsleden. 

De agendacommissie vond de beeldvormende sessie Stadshavens een herhaling van zetten. 

De beeldvormende sessie over de decentralisaties was niet erg sterk. Eigenlijk is de conclusie dat we nu 

pas ‘op stoom’ komen. Er werd veel informatie gedeeld, maar sessie had weinig evaluatief karakter. Het 

is aan de indienende partijen om te beoordelen of de sessie voldeed aan de motie. 

 

Voor kleine fracties was de Politieke Woensdag van 23 juni erg vol (meerdere sessies naast de sessies 

over de gemeenterekening). Met de bespreking van de begroting zal hier rekening mee worden 

gehouden. Twee uur per sessie was wel voldoende. 

 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.  

a. Agenderingsverzoek Meerstad (college)- agendacommissie is akkoord met agendering in 

september. 

b. Aanvraag werkbezoek Thesinge (burgers) – agendacommissie is akkoord met agendering in 

september (1e of 2e cyclus). 

c. Verzoek heroverweging werkbezoek Hortus (burgers) – agendacommissie is van mening dat een 

werkbezoek van maximaal 3 uur voldoende moet zijn. Hortus zal gevraagd worden om tijdens de 

bijeenkomst punten van zorg en de toekomstplannen te delen met de raad. De griffie koppelt dit 

terug. 
 

5. Cyclus 9 juni – 7 juli  
a. De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van 30 juni a.s.  

b. De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van 7 juli a.s.  

c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden achteraf goedgekeurd: 

- Hondenbelasting en reclamebelasting (gepasseerd 16/6) 

- Speeltuincentrale beeldvormend (gepasseerd 23/6) 

- Maatregelen evenwicht recreatie en leefbaarheid (gepasseerd 23/6) 

 

6. Vooruitblik cyclus 25 augustus – 15 september 

a. Initiatiefvoorstel aanpak overlast door houtrook (GL/D66/PvdA/CDA/CU/PvdD/100%) 

De griffie vraagt na of de termijn voor het preadvies verlengd wordt in verband met de vakantie. 

b. De volgende raadsvoorstellen kunnen voorlopig conform: 

- Uitbreiding fietsenstalling station Groningen Europapark 

- Vaststelling bestemmingsplan Midscheeps 3 

Het volgende raadsvoorstel zal worden geagendeerd: 

- Internationaliseringsbeleid 2021-2024 

c. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog ter kennisname: 

- Uitvoering motie wooncoöperaties 



- Motie Groningen op weg naar vrijheid 

- Nieuwe programmastructuur begroting uitwerking deelprogramma’s 

- Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 Groninger archieven (wensen en 

bedenkingen) 

- Voortgang hersteloperatie gedupeerden Toeslagenaffaire 

- Evaluatie graffitipilot 2017-2020 en vervolg 

- Motie oproep verhoging minimumloon 

- Jaarstukken 2021 regio Groningen-Assen 

- Reactie motie laptoprekening ook voor basisonderwijs voorjaarsdebat motie nr. 22 

De volgende collegebrieven zullen worden geagendeerd: 

- Sociaal perspectiefplan corona Iedereen doet weer mee in 050 

- Inzet digitale hulpmiddelen voor crowd control (vanuit het college zal een expertmeeting 

worden georganiseerd) 

d. De volgende voorbereidingsmemo’s worden goedgekeurd: 

- Uitbreiding fietsenstalling station Groningen Europapark (conform) 

- Vaststelling bestemmingsplan Midscheeps 3 (conform) 

- Initiatiefvoorstel aanpak overlast door houtrook (60 min., tenzij er insprekers zijn) 

e. De agendacommissie neemt kennis van de reeds toegezegde agenderingen / werkbezoeken voor 

na de zomer en heeft een paar opmerkingen: 

- Speeltuincentrale – er is reeds een digitale beeldvormende sessie geweest. De 

agendacommissie is van mening dat een werkbezoek op dit moment niet opportuun is. 

Raadsleden kunnen tijdens de kindervakantieweken een bezoek brengen.  

- Stadshavens – het agenderingsverzoek van de burgers zal na het werkbezoek dat vanuit het 

college worden gepland. De griffie neemt contact op met de betreffende bestuursadviseur en 

de verzoekers en komt na de zomer met een voorstel. 

f. De agendacommissie neemt kennis van de te verwachten stukken voor de 1e cyclus. 

g. De agendacommissie neemt de eerste voorlopige planning van de 1e cyclus door en besluit dat 

het vragenuur vanaf 1 september weer geagendeerd zal worden (tenzij er dringende zaken zijn 

die eerdere bespreking behoeven). 

 

7. Terugblik LTA-gesprekken 

a. Wethouder Jongman – de agendacommissie is akkoord met de planning met betrekking tot de 

woonvorm Harkstede, een digitaal werkbezoek aan een vergelijkbare voorziening elders in het 

land is niet nodig. 

b. De agendacommissie besluit, vooruitlopend op de evaluatie van de nieuwe werkwijze en het 

gesprek met het panel, om technische sessies voortaan op ‘intern’ te zetten, m.n. omdat 

geconstateerd is dat openbaarheid ambtenaren teveel op de voorgrond zet, wat ze soms in een 

lastig parket brengt (overigens blijft de in deze sessies gedeelde informatie in principe gewoon 

openbaar).  

 

8. Diversen 

De agendacommissie neemt de verschillende wijzigingen met betrekking tot de LTA door. De wijzigingen 

zullen de door griffie op de LTA worden gewijzigd. 

 

De vraag of de nieuwe plaatsvervangend raadsvoorzitter ook de voorzitter van het politieke vragenuur 

moet zijn, komt 18 augustus opnieuw op de agenda. De agendacommissie is in ieder geval van mening 

dat er een vaste voorzitter voor het vragenuur moet zijn. Een belangrijke taak is het vooraf beoordelen 

van de ingediende vragen. Gemeld wordt dat het Politiek vragenuur en de vraag of er criteria moeten 

komen voor de in te dienen vragen ook ter sprake komt tijdens het panelgesprek evaluatie nieuwe 

werkwijze. 



De agendacommissie dankt Berndt voor zijn inzet voor de agendacommissie en wenst hem veel succes in 

zijn nieuwe functie. 

 


