Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 31 maart 2021
1.

Opening (Annemarieke Weiland m.k.a.)

2.

Besluitenlijst 24 maart jl. – wordt conform vastgesteld

3.

Terugblik Politieke Woensdag 24 maart jl. / raad 30 maart jl.
24 maart jl. - Er ontstond een discussie tijdens de conformstukken, vraag is hoe je hier als
voorzitter mee om gaat. Besloten wordt om dit punt mee te nemen in de voorzitterstraining,
om hier een gezamenlijke lijn in vast te stellen.
De agendacommissie is van mening dat raadsleden tijdens de tweede sessie ‘Gronings
model voor wijk- en dorpsdemocratie’ te weinig voor ogen hadden wat er nog besproken
moest worden. De agendacommissie komt tot de conclusie dat zij in een volgende keer niet
moet besluiten tot een tweede sessie, maar dat aan de voorzitter overlaten bij het
afconcluderen. Daarnaast kwam een aantal raadsleden te laat aan bij deze sessie waardoor
het wat rommelig was.
30 maart jl. – de spreektijd voor wat betreft de moties vreemd was niet evenredig verdeeld.
De voorzitter van de voorbereidende sessie zal hier een volgende keer beter op letten.

4.

Ontvangen agenderingsverzoeken
a. De agendacommissie is akkoord met het verzoek van het CDA voor een
beeldvormende sessie betreffende de parkeerdruk. De sessie zal op 7 april a.s.
worden ingepland (een half uur presentatie, een half uur ruimte voor vragen).
b. De agendacommissie geeft n.a.v. een verzoek om een werkbezoek terug aan
Stadspark Natuurlijk! dat zij zelf raadsleden kunnen uitnodigen voor een gesprek
(buiten de Politieke Woensdag om).
c. De agendacommissie is akkoord met het inplannen van een beeldvormende sessie
over het ambitiekader in de volgende cyclus.

5.

Cyclus 10/3 – 30/3
a. De volgende collegebrieven kunnen vooralsnog t.k.n.:
- Uitgestelde viering en herdenking 75 jaar bevrijding Groningen
- GEHEIME brief EX ART 25 GEMEENTEWET
- Ontwerpbestemmingsplan Fietsroute Puls Groningen – Ten Boer
- Tussentijdse evaluatie Actieplan wegverkeerslawaai 2018 – 2023
- Verkeerslawaai in de voormalige gemeente Haren
- Voedselagenda 2021 – 2023
De collegebrief Evaluatie verhuurdersvergunning zal worden betrokken bij het
agenderingsverzoek van Student en Stad over ShortStay.
De collegebrief Meerjarenprogramma Sport en Bewegen zal worden geagendeerd.
b. Raadsvoorstellen:
- Nieuw kunstgrasveld Esserberg (conform)
- Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan Meeroevers IIb Vlek
13 – conform
- Terugdringen parkeeroverlast in een groter gebied – agenderen
c. De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
- MJP Sport en Bewegen (beeldvormend)

-

Sessie met RWS over bruggen (beeldvormend)
Meerstad-Noord (beeldvormend)

d. Wijzigingen Politieke Woensdag 7 april a.s.
ARZ wordt geagendeerd op 14 april a.s.
De sessie met RWS zal worden verlengd (naar in totaal 2 uur). Dit zal vooral een
gesprek zijn tussen RWS en de raad, het is openbaar, maar geen inspraak. De
gemeentesecretaris geeft aan dat bewoners continue betrokken worden bij het
proces.
De agendacommissie besluit – om precedentwerking te voorkomen - om niet mee
te werken aan een verzoek van bewoners Lagelandpolder om een eigen
paneldiscussie over de gebiedsvisie Meerstad-Noord te faciliteren aan de
Radesingel. M.b.t. geuite zorgen over de kwaliteit van het internet in de
Lagelandpolder waardoor deelname aan de digitale inspraaksessie problematisch
zou zijn, stelt de agendacommissie dat iedereen voor inspraak kan zoeken naar
een plek waar wel goed internet is. Voor een enkele inspreker is er eventueel een
plekje in het gemeentehuis beschikbaar.
e. Plannen Politieke Woensdag 14 april a.s.
De agendacommissie besluit om insprekers toe te laten tot de meningsvormende
sessie Versterken en Vernieuwen. Omdat hier meer tijd voor nodig is dan is
gepland zullen de sessies vanaf het vragenuur met een half uur worden vervroegd.
De agendacommissie is akkoord met het verplaatsen van de beeldvormende sessie
Crisisdienstverlening. Hiervoor in de plaats wordt een meningsvormende sessie
gepland over de visie MartiniPlaza (dit op verzoek van de organisatie, i.v.m.
gewenste besluitvorming in april).
f. Doorkijk Politieke Woensdag 21 – 28 april a.s.
De agenda van 21 april blijft gehandhaafd, dit ook in verband met de verwachte
drukte in de maand mei.
De agendacommissie is akkoord met het verplaatsen van de beeldvormende sessie
Digitale Agenda van 21 april naar 12 mei. Hiervoor in de plaats zal het
werkbezoek stichting WIJ worden ingepland.
De agendacommissie geeft aan dat er op de dag van de besluitvormende raad
eventueel beeldvormende sessies in de ochtend gepland kunnen worden.
6.

Diversen
De agendacommissie besluit dat er geen presentatie nodig is om het provinciedeel VDL nog
toe te lichten in de raad. Er is gevraagd om de presentatie te delen en dat is gedaan.
De agendacommissie neemt kennis van de wijzigingen in de LTA van diverse wethouders.

7.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

