
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 19 januari 2022

1. Opening

2. Besluitenlijst 12 januari jl. 

i. N.a.v.: Correctie-activering-Btw-betreffende-riolering. Er is navraag gedaan bij het 
Auditcommittee. Vooralsnog: t,k.n (na advies van de accountant.

3. Terugblik Politieke Woensdag 12 januari jl.
a. Toekomst met perspectief: spreektijden wel volgemaakt, ondanks dat er weinig tot geen behoefte was om 

het onderwerp te bespreken.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Outsourcing ICT (college): Agenderen op 16 februari. De agendacommissie is akkoord met de korte 

aanlevertijd. Een klein deel van de sessie zal in beslotenheid plaatsvinden. 

b. Broedplaatsenbeleid (PvdA / GL): conform aanvraag doorsturen naar nieuwe raad

c. WIJ Groningen (BC Jeugdhulp): agenderen in de cyclus van februari

5. Cyclus 12 – 26 januari 
a. Raadsvoorstellen

i. Afsluiten-nieuw-accountantscontract-2022   : conform (reeds geagendeerd voor 19 februari)

b. Collegebrieven

i. Preadvies-initiatiefvoorstel-welkomstpakket-nieuwe-inwoners   : toegevoegd aan de bespreking 

van het initiatiefvoorstel op 19 januari

c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden (achteraf) vastgesteld:
i. CKC Haren

ii. Accountantscontract
iii. Welkomstpakket
iv. Gezondheidsbeleid

d. 26 januari (dag van de raad).  
i. Beeldvormend ochtend:

 Stapelings- en doorbraakproject (90 min) (digitaal)
ii. De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van de raadsvergadering

6. Cyclus 2 – 16 februari 
a. Raadsvoorstellen

i. Kredietaanvraag-stedelijk-skatepark-Stadspark   (cf LTA) > bespreken (in combinatie met Voortgang 

ontwikkeling evenemententerrein Stadspark/Drafbaan)

ii. Kredietaanvraag-Peter-Petersonschool   (cf LTA) > bespreken 

iii. Kaders-en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-  

energie     (cf LTA) > bespreken  

iv. Voorbereidingskrediet-Westpoort-fase-2   (cf aankondiging) > vooralsnog conform 

v. Nacalculatie-Kunstwerf   (niet op LTA) > vooralsnog conform 

vi. Gemeenteraadsverkiezing-op-16-maart-2022   (cf LTA) vooralsnog conform

vii. Nacalculatie-Kindcentrum-Ten-Boer   (cf LTA) vooralsnog conform

viii. Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-individuele-studietoeslag-Participatiewet-2020   

(LTA Q2 motie Heb je evenveel voor mij): vooralsnog conform

ix. Voorlopig-ontwerp-Minervaplein-en-Ramblas-Kattendiep   (cf nagekomen aankondiging) > 

bespreken (in combinatie met x)

x. Aanvraag-extra-voorbereidingskrediet-Dudok-aan-het-Diep   (cf LTA) > bespreken (in combinatie 

met ix)

xi. Vaststelling-bodemenergieplannen-en-aanpassingen-interferentiegebieden   (niet op LTA) > 

vooralsnog conform

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Afsluiten-nieuw-accountantscontract-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-bodemenergieplannen-en-aanpassingen-interferentiegebieden
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvraag-extra-voorbereidingskrediet-Dudok-aan-het-Diep
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorlopig-ontwerp-Minervaplein-en-Ramblas-Kattendiep
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Verordening-tot-wijziging-van-de-Verordening-individuele-studietoeslag-Participatiewet-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Nacalculatie-Kindcentrum-Ten-Boer
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gemeenteraadsverkiezing-op-16-maart-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Nacalculatie-Kunstwerf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorbereidingskrediet-Westpoort-fase-2
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kaders-en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-energie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kaders-en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-energie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-Peter-Petersonschool
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-stedelijk-skatepark-Stadspark
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-initiatiefvoorstel-welkomstpakket-nieuwe-inwoners


xii. Huisvestingsverordening-2022   (niet op LTA) >: bespreken (in combinatie met discussienota 
betaalbare woningbouw)

xiii. Beleidskader-natuur-inclusief-bouwen   (cf LTA) > bespreken (in combinatie met de discussienota 
betaalbare woningbouw, maar als apart onderwerp)

b. Collegebrieven 

i. Stand-van-zaken-broedplaatsenbeleid   (cf LTA) > vooralsnog t.k.n

ii. Evaluatie-beleidsregels-APVG-Behoud-van-groen-kap-en-herplant-2021    (cf LTA) > vooralsnog 

t.k.n.

iii. Evaluatie-beleid-beschermingsbewind-en-bijzondere-bijstand   (cf LTA) > vooralsnog t.k.n

iv. WarmteStad-warmtetarieven-2022   (cf toezegging) > vooralsnog t.k.n.

v. Evaluatie-Inkoopbeleid   (cf LTA) > vooralsnog t.k.n.

c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld.
i. Peter Petersenschool (meningsvormend)

ii. Fonds energietransitie (meningsvormend)
iii. Natuurinclusief bouwen (meningsvormend)
iv. Kindcentrum Ten Boer (conform)
v. Westpoort fase 2 (conform)

vi. Gemeenteraadsverkiezingen (conform)
vii. Dudok aan het diep (conform)
viii. Bodemenergieplannen (conform)

ix. Kunstwerf (conform)
x. Individuele studietoeslag (conform)

De volgende voorbereidingsmemo’s worden aangepast naar aanleiding van de bespreking van de 
raadsvoorstellen en collegebrieven:

i. Minervaplein en ramblas  wordt meningsvormend
ii. Skatepark Stadspark wordt meningsvormend

iii. Huisvestingsverordening wordt meningsvormend

d. Reeds afgesproken agenderingen
i. Agenderingsverzoek Succes for All (college): indien daar ruimte voor is in de planning, anders 

doorschuiven naar nieuwe raad. 
ii. Agenderingsverzoek Democratische vernieuwing + Participatie (begeleidingscie.) + collegebrief 

Democratische Vernieuwingsagenda
iii. Kadernota Positief Opgroeien
iv. Discussienota Betaalbare Woningbouw (beeld- en meningsvormend)
v. Maatschappelijk Vastgoed

vi. Reglement van Orde
vii. Lobbygesprek Verstedelijking en Mobiliteit (doorgeschoven door sessie MJP 12/1)

e. De agendacommissie neemt kennis van de stukken die binnenkort nog uit B&W worden verwacht
f. De agendacommissie neemt kennis van de vooraankondiging van een aantal wijzigingen. Op 26 januari 

wordt de LTA besproken in de agendacommissie.
g. De agendacommissie neemt kennis van het voorstel voor de agenda van 2 februari. Er wordt nog een 

aantal wijzigingen voorgesteld op basis van de bespreking van 19 januari.  
h. De agendacommissie neemt kennis van het voorstel voor de agenda van 9 februari 

7. Rondvraag
-

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-Inkoopbeleid
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/WarmteStad-warmtetarieven-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-beleid-beschermingsbewind-en-bijzondere-bijstand
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-beleidsregels-APVG-Behoud-van-groen-kap-en-herplant-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-broedplaatsenbeleid
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