
Agenda Agendacommissie d.d. 5 oktober 2022
Agendapunt Dossier

1. Opening

2. Besluitenlijst d.d. 28 september 2022 jl. (zie bijlage)
a. Tekstueel
b. Naar aanleiding van: 

i. …

3. Terugblik Politieke Woensdag d.d. 28 september 2022 jl.
a. Beeldvormend: Werkbezoek MBO scholen
b. Vragenuur
c. Raadsvergadering

4. Voorbereiding LTA-gesprekken (zie ook bijlagen)
a. Wethouder Wijnja

i. Gebiedsgericht werken (?)
ii. Bomenstructuurvisie…

iii. …
b. Wethouder Van Niejenhuis

i. Woonruimteverdeling
ii. Omgevingsplannen

iii. Gebiedsvisie CdH
iv. Meerstad
v. Reitdiepzone

vi. Stadshavens
vii. Stationsgebied / Muziekcentrum

viii. Oosterhamrikzone
ix. De Held III
x. Ontwikkelbedrijf

xi. Woonzorgvisie
xii. Strategische woningbouwprogrammering

xiii. Nut / noodzaak halfjaarlijks gesprek over lobby
xiv. …

5. Planning vaststelling LTA in december
a. Vaststelling LTA (2023 - 2026) in raad 21 december.
b. Voornemens uit coalitie-akkoord zoveel mogelijk verwerkt / op termijn 

gezet.
c. Voorstel: ook agenderen voor meningsvormende sessie (om LTA tot 

product van de raad te maken / eigen input op te halen), liefst twee 
weken voor de raad (7 december). Iemand van agendacommissie op 
plaats van college?

d. Dat betekent: 16 november in agendacommissie, met uitloop naar 23 
november (voor navraag etc)

6. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. (bijlagen)
a. Alvast nadenken over evt. extra raadsvergadering op 12/10 over 

maatregelen inflatie/energiecrisis (wens/noodzaak wordt pas duidelijk in
beeldvormende sessie vanavond)

i. Advies griffie: beste moment zou zijn direct na het vragenuur 
(16.30 – 18.00); rioolwateronderzoek zou dan moeten wijken 
(volgende cyclus) en Dudok zou moeten verhuizen naar 26/10 
(na conformstukken)

b. Spoed:   Sportverenigingen (CDA)
i. Advies griffie: fractie is gevraagd duidelijk(er) te maken op 

welke punten ze niet tevreden zijn met de door het college 
gegeven antwoorden op hun schriftelijke vragen, én wat de 



eigen voorstellen zijn die ze met de andere fracties zouden 
willen bespreken; PW 12 oktober is in principe al vastgesteld, 
ook weinig ruimte voor extra sessie (tenzij ze sessie over 
rioolwateronderzoek willen opgeven/uitstellen); zou 26/10 
kunnen na technische sessie TpZc, maar wellicht voor hen al te 
laat… (NB mocht besloten worden tot extra raadsvergadering 
op 12/10 dan kan dit punt wellicht meegenomen worden)

c. Aanbod beeldvormende sessie Gebiedsbegroting Suikerzijde op locatie > 
maquette, uitleg financiën etc (ter voorbereiding op meningsv. 26/10)

i. Advies griffie: aanbod komt erg laat (beseft men ook), agenda’s 
al behoorlijk vol, aan de andere kant gaat het om majeur project
en heel veel geld > op 12 oktober weinig ruimte, mogelijkheden:
óf in herfstvakantie voor wie er dan is (liever niet), óf ook op 
26/10 in de ochtend (parallel aan sessie over begroting met L. 
Reekers)…

7. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes)
a. Aanvullend-krediet-fietsroute-spoorlijn-Groningen-Sauwerd   

i. Advies griffie: vooralsnog conform
b. Ontwerpbegroting-2023  

i. Reeds geagendeerd voor diverse bv en mv sessies
c. Belastingtarieven-2023  

i. Advies griffie: betrekken bij meningsvormende sessie begroting 
(financiën/algemeen)

d. Herziening-grondexploitatie-Meerstad-1-1-2022  
i. Reeds geagendeerd op 26/10 (bv) en  2/11 (mv)

e. Resultaten-herzieningen-grondexploitaties-2022  
i. Reeds geagendeerd op 26/10 (bv) en 2/11 (mv)

Fietsbeleid-incl-snor-en-
bromfietsen-scooters 
….

8. Ontvangen collegebrieven (linkjes)
a. Afronding-Gelijk-Speelveld-voormalige-gemeente-Groningen  

i. Advies griffie: vooralsnog t.k.n.
b. Meerjarenbeleid-toekomstbestendige-jaarwisseling  

i. Reeds geagendeerd op 5/10
c. Voortgang-Nationaal-Programma-Groningen  

i. Advies griffie: tijdens vragenuur is afgesproken dat er in najaar 
discussie wordt gepland over inzet mbt NPG; vraag is of dat op 
basis van deze brief kan, of dat er een vervolgstuk moet worden
afgewacht

d. Voortgang-Herstelprogramma-Onderwijs-De-tijd-zal-het-leren  
i. Advies griffie: vooralsnog t.k.n.

e. Reactie-motie-behoud-middelen-voor-collectieve-zorgverz-voor-de-  
doelgroep-Voorjaarsdebat-motie-nr-40

i. Advies griffie: desgewenst te betrekken bij 
begrotingsbehandeling

f. Reactie-op-motie-Uitwerken-OZB-voor-eigenaren-niet-woningen  
i. Advies griffie: desgewenst te betrekken bij behandeling 

begroting en belastingtarieven

Sport-algemeen  

Jaarwisseling 

Aardbevingsproblematiek

 Onderwijs 

9. Cyclus 5 oktober – 16 november (schema in bijlage)
a. Politieke woensdag d.d. 12 oktober (reeds vastgesteld, evt wijzigen)

i. Beeldvormend
 10.00 / Schoolbesturen / 90 min / locatie ntb / intern 
 10.00 / Klimaat energie / 120 min / oude raadzaal / 

openbaar
 13.00 / MEERdorpen / 120 min / MFC Engelbert / 

intern
 19.00 / adviescie sport / 120 min / W.A. 

Sportcentrum / intern

…

…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Onderwijs
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Jaarwisseling
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Sport-en-bewegen/Sport-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-op-motie-Uitwerken-OZB-voor-eigenaren-niet-woningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-behoud-middelen-voor-collectieve-zorgverz-voor-de-doelgroep-Voorjaarsdebat-motie-nr-40
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-behoud-middelen-voor-collectieve-zorgverz-voor-de-doelgroep-Voorjaarsdebat-motie-nr-40
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Herstelprogramma-Onderwijs-De-tijd-zal-het-leren
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Nationaal-Programma-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Meerjarenbeleid-toekomstbestendige-jaarwisseling
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Afronding-Gelijk-Speelveld-voormalige-gemeente-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Fietsbeleid-incl-snor-en-bromfietsen-scooters
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Fietsbeleid-incl-snor-en-bromfietsen-scooters
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Resultaten-herzieningen-grondexploitaties-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herziening-grondexploitatie-Meerstad-1-1-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Belastingtarieven-2023
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Ontwerpbegroting-2023
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvullend-krediet-fietsroute-spoorlijn-Groningen-Sauwerd


ii. Meningsvormend
 16.30 / Rioolwateronderzoek / 90 min / Raadzaal 
 16.30 / Dudok ah Diep / 90 min / Oude raadzaal
 19.00 / Doorwaadbare stad / 90 min / Raadzaal
 20.45 / Deelmobiliteit / 90 min / Raadzaal

b. Politieke woensdag d.d. 26 oktober (vaststellen)
i. Beeldvormend

 10.00 / Begroting (L. Reekers) / 120 min / Raadzaal / 
intern 

 …10.00 beeldvormend Suikerzijde (?) …
 13.00 / GON-aanbieders / 120 min / Raadzaal / 

openbaar?
 16.30 / Grexen / 90 min / Oude Raadzaal / intern
 19.00 / TopsportZorgcentrum / 90 min / oude 

raadzaal / openbaar
ii. Meningsvormend

 16.30 / Conformstukken / 20 min / raadzaal 
 … 17.00 evt uitwijk Dudok (?) …
 19.00 / Meerstad / 90 min / raadzaal
 20.45 / Suikerzijde / 90 min / raadzaal
 … 20.45 agenderingsverzoek sportverenigingen (?)…

c. Politieke woensdag d.d. 2 november (vaststellen)
i. Beeldvormend

 nvt
ii. Meningsvormend

 9.30 / Begroting (sociaal) / 150 min / raadzaal
 14.00 / Grexen / 80 min / raadzaal
 15.30 / Begroting (ruimtelijk) / 150 min / raadzaal
 20.00 / Begroting (veiligheid) / 60 min / raadzaal
 21.20 / Begroting (financiën, algemeen) + 

Belastingtarieven / 80 min / raadzaal 
 NB vragenuur om 19.00 uur!

d. Politieke woensdag d.d. 9 november (doorkijk)
i. Besluitvormend (begrotingsraad)

e. Politieke woensdag d.d. 16 november (doorkijk)
i. Besluitvormend (reguliere raad)

f. Voorbereidingsmemo’s ter vaststelling
i. Sessie inflatie en energie (beeldvormend)

ii. Jaarwisseling (meningsvormend)
iii. Aanvullend krediet fietsroute spoorlijn Groningen – Sauwerd 

(conform)
iv. Adviescommissie sport (werkbezoek)
v. MEERdorpen (werkbezoek)

…

…

10. Doorkijk cyclus 23 november – 21 december (schema in bijlage)
a. Bezoek Omrin Heerenveen moest worden uitgesteld vanwege reparatie 

machine, wordt nu 18 januari.
b. …

11. Diversen
a. Memo twee termijnen (bijlage)

i. Akkoord met voorstel aan presidium?
b. Nagekomen LTA-wijzigingen (bijlage): wel tijdig doorgegeven door 

bestuursadviseurs maar per abuis niet in onze lijsten vorige week terecht
gekomen; zijn nu alsnog verwerkt

c. PM Rooster LTA-gesprekken (voorbereiding - gesprek - terugkoppeling)
i. Jongman: 28/9 – 6/10 – 26/10 

ii. Eikenaar: 28/9 – 12/10 – 26/10
iii. Molema: 28/9 – 13/10 – 26/10



iv. Wijnja: 5/10 – 14/10 – 26/10
v. Van Niejenhuis: 5/10 – 14/10 – 26/10

vi. Schuiling: 26/10 – 4/11 – 9/11
vii. Bloemhoff: 2/11 – 7/11 – 9/11

viii. De Wrede: 9/11 – 16/11 – 23/11
ix. Broeksma: 9/11 – 16/11 – 23/11

d.
12. Rondvraag
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