
Besluitenlijst agendacommissie d.d. 6 juli 2022
Presentie: Hans Sietsma, Els van der Weele, Jim Lo-A-Njoe, Terence van Zoelen, Amrut Sijbolts, Josine Spier 
(griffier), Christien Bronda (gemeentesecretaris), Willeke Bierman (raadsadviseur), Wolbert Meijer 
(raadsadviseur, verslag)

Agendapunt Dossier

1. Opening door voorzitter Hans Sietsma
2. Vaststelling agenda

a. Gezien de volle agenda wordt besloten deze over twee weken uit te 
smeren, volgende week 13 juli vervolg

3. Werkafspraken
a. Vast vergadertijdstip wordt woensdag 13.00 – 14.00 uur
b. 1e vervanger van voorzitter wordt Els van der Weele
c. Voorzitter politiek vragenuur: Hans Sietsma zal dit voorlopig blijven doen, 

mogelijk in afwisseling met Els van der Weele; overwogen wordt om dit 
bijv. per zoveel maanden te rouleren

4. Overdrachtsdocument vorige agendacommissie wordt doorgenomen
a. Afgehandeld zijn inmiddels: werkbezoeken Kunstpunt, Cliëntenraad, 

Vrijdag, en agenderingsverzoek IJslands model
b. Burgeragendering Stadshavens (2021): zoals met indieners afgesproken 

wordt dit in de wacht gezet totdat zij weer aan de bel trekken
c. Werkbezoek Omrin wordt als zeer zinvol gezien, zo snel mogelijk  

organiseren, zo mogelijk in relatie met relevante LTA-items
d. Agenderingsverzoek Broedplaatsenbeleid: organisatie heeft aangegeven 

dat dit in oktober op agenda zou kunnen, er schijnt ook nota aan te 
komen, volgende week (na overleg met bestuursadviseur) nader bezien

e. Begeleidingscommissies: komt nog in presidium aan de orde, 
agendacommissie ziet gevaar van teveel inhoud ipv proces en 
informatievoorsprong; wel belangrijk om dan als agendacommissie zelf 
bovenop proces bij grote dossiers zoals Jeugdhulp te zitten; qua bijpraten 
op inhoud is  het beter om geregeld een beeldvormende sessie te plannen

f. Updaten LTA: goed om nieuwe college te herinneren aan raadsbesluit bij 
laatste vaststelling LTA: “het college te verzoeken om in 2022 in aanvulling
op het nieuwe college (bestuurs-) akkoord, m.b.t. de onderwerpen voor de 
raad die uit dit akkoord voortvloeien nog in 2022 met een planning te 
komen voor de periode (2022-2026).”

g. Agendacommissie wil 2x per jaar met elk collegelid spreken over gang van 
zaken en LTA (okt/nov + apr/mei), de leden van de agendacommissie 
worden als volgt aan de collegeleden gekoppeld:

i. Hans Sietsma > Burgemeester Schuiling
ii. Els van der Weele > Wethouders Wijnja en Molema

iii. Jim Lo-A-Njoe > Wethouders De Wrede en Broeksma
iv. Terence van Zoelen > Wethouders Bloemhoff en Eikenaar
v. Amrut Sijbolts > Wethouders Jongman en Van Niejenhuis

5. Besluitenlijst presidium als agendacommissie d.d. 8 juni jl. wordt conform 
vastgesteld 

6. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Verplaatsing ’t Pannenkoekschip (VVD)

i. Agendacommissie heeft hier vragen bij, vraagt zich af of VVD niet 
beter eerst schriftelijke vragen kan stellen, om op basis van de 
antwoorden te  bezien of bespreking nog gewenst is. Griffie zal 
navragen of evt. schriftelijke vragen nog tijdig beantwoord 
kunnen worden. Zo niet, dan lijkt op z’n minst een korte 
beeldvormende sessie vooraf gewenst, om op basis van de goede
informatie debat te kunnen voeren.  Volgende week verder



b. Sessie grexen (college)
i. Omdat er  in september al enkele grexen worden verwacht, is het

zsm plannen van beeldvormende sessie over grexen in het 
algemeen gewenst.

c. Vervolgsessies klimaat en energie (griffie)
i. Op verzoek wordt er in september nog een tweede 

introductiesessie georganiseerd, omdat tijdens de eerste niet alle
onderdelen aan de orde konden komen (21/9)

ii. Verder vindt de agendacommissie het een goed idee om twee 
keer per jaar (irt P&C) een beeldvormende sessie te plannen 
(12/10, 31/5, 11/10)

d. Introductie GGD
i. Agendacommissie akkoord met organiseren beeldvormende 

sessie, dan ook graag aandacht voor GR-constructie en waar je als
raad nog op kunt sturen; kennismaking met nieuwe directeur zou
ook mooi zijn

e. Aanbod college inzake bruggen, sessie met RWS (vragenuur 22/6)
i. Op dit aanbod is vanuit de raad niet gereageerd, 

agendacommissie  besluit hierin vooralsnog niet zelf initiatief te 
nemen

7. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes)
a. Begrotingswijzigingen-1e-kwartaal-2022-VGR-I   

i. betrekken bij Voorjaarsdebat
b. Financieel-Meerjarenbeeld-2023-2026   

i. betrekken bij Voorjaarsdebat
c. Benoeming-agendacommissie  

i. Reeds afgehandeld in raad 29/6
d. Meicirculaire-2022  

i. betrekken bij Voorjaarsdebat
e. Ontheffingenbeleid-venstertijden  

i. vooralsnog conform in september
f. Raadsvoorstellen/APVG-aanpassing-bezorgeconomie  

i. rechtstreeks naar raad 6/7
g. Aanpassen-betaalvenster-Selwerd-wijziging-verordening-  

parkeerbelastingen-2022 
i. vooralsnog  conform in september

h. Aankondiging stukken Versterking/vernieuwing tbv raad sept.
i. Kennis van genomen, vorm van agendering bepalen als stukken 

binnen zijn

Binnen-stadslogistiek 

Parkeren

8. Ontvangen collegebrieven 
a. Doorgeschoven naar 13/7

9. Vergaderrooster 2023 conform vastgesteld
10. Doorgeschoven naar 13 juli a.s.

a. Openstaande punten voor september vv 
b. Beleid m.b.t. aanvragen werkbezoeken
c. Doorkijk cyclus september 
d. Implementatie voorzitterstraining 

11. Rondvraag
a. Geen gebruik van gemaakt

12. Eerstvolgende vergadering: 
a. 13 juli, 13.00 uur

13. Sluiting 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Parkeren
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Binnenstad/Binnen-stadslogistiek
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanpassen-betaalvenster-Selwerd-wijziging-verordening-parkeerbelastingen-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanpassen-betaalvenster-Selwerd-wijziging-verordening-parkeerbelastingen-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/APVG-aanpassing-bezorgeconomie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Ontheffingenbeleid-venstertijden
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Meicirculaire-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Benoeming-agendacommissie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Financieel-Meerjarenbeeld-2023-2026
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Begrotingswijzigingen-1e-kwartaal-2022-VGR-I
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