
Agenda Agendacommissie d.d. 23 november 2022
Agendapunt Dossier

1. Opening
Christien Bronda wordt vervangen door Karin van Engelenhoven

De voorzitter feliciteert Els van der Weele met haar benoeming tot 
fractievoorzitter, merkt op dat er daardoor nu drie fractievoorzitters deel uitmaken 
van de agendacommissie en vraagt of dit een probleem is. De agendacommissie 
geeft als geheel aan hier vooralsnog geen problemen te zien en zal bekijken hoe 
het gaat. In het presidium zal worden gedeeld dat dit besproken is en hoe de 
agendacommissie er tegenaan kijkt. 

2. Besluitenlijst d.d. 16 november jl. 
a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Naar aanleiding van: 

i. Nachtstadhuis
Voorstel was om dit op 21 december a.s. te agenderen. De 
agendacommissie geeft aan in principe geen sessies op de dag van de 
raad te willen agenderen. Voorstel om dit op de eerste Politieke 
Woensdag na het kerstreces te agenderen. Griffie koppelt dit terug en 
zal ook vragen of de motie die aangenomen is over Veiligheid op straat 
meegenomen wordt in deze sessie. 

ii. Jeugd en veiligheid
Zie onder 6c

iii. Agendapunt terugblik: notuleren
Vanuit het college is de vraag of kritiek op sessies iets minder hoekig 
geformuleerd kan worden. De agendacommissie vindt het belangrijk om 
zaken open en transparant te kunnen bespreken en terug te geven aan 
het college. De griffie zal daarbij op de formulering letten en in 
voorkomende gevallen bekijken hoe e.e.a. terug zal worden gegeven. 

iv. Agenderingsverzoek Rijksmiddelen verduurzamen
Aanvragers trekken hun verzoek in, deze sessie zal worden geannuleerd. 

v. Sessie polarisatie
De sessie is uitgesteld, zal in overleg met de voorzitter van de 
agendacommissie voorbereid worden. 

vi. Routekaart 2035
Omdat de brief pas op 29 november uit het college komt en de 
agendacommissie het belangrijk vindt dat raadsleden zich goed kunnen 
voorbereiden wordt besloten om dit onderwerp te agenderen in januari. 

3. Terugblik Politieke Woensdag d.d. 16 november jl.

4. Terugkoppeling LTA-gesprekken 
Er is een goed gesprek geweest met wethouder De Wrede. Wat de 
agendacommissie naar aanleiding van het verslag belangrijk vindt is dat er 
behoefte is vanuit de raad om beleid rondom het broedplaatsenbeleid voor de 
gehele gemeente te hebben. Karin neemt dit mee terug naar het college / 
bestuursadviseurs.

5. Voorbereiding LTA-gesprekken 
a. Wethouder Broeksma

i. Items op LTA o.m. Oosterhamrikzone, Routekaart OV, 
Participatiekader energieprojecten, Zonnepark Meerstad-Noord. 

6. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. (bijlagen)
a. Vrouwkracht (SP)

i. De agendacommissie besluit dat er een pitch mogelijk is tijdens 
het half uurtje dat beschikbaar is op de Politieke Woensdag en 
dat het daarna aan Vrouwkracht zelf is om raadsleden actief uit 
te nodigen voor hun voorstelling.



b. Woonvormen (college)
i. De agendacommissie besluit dat dit t.z.t. ingepland kan worden 

(max. 2 uur), wel kijken of er een koppeling te maken is met 
onderwerpen op de LTA.

c. Jeugd en veiligheid (college)
i. De agendacommissie besluit dit in te plannen in het voorjaar en 

zou graag zien dat de brief die onlangs uit het college is gekomen 
over de stand van zaken problematische jeugdgroepen hierbij 
betrokken wordt. 

7. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes)
a. Verordening-op-het-audit-committee-2022  

i. Vooralsnog conform
b. Vaststelling-verordening-op-de-fractievergoeding-en-de-fractieassistentie-  

2022
i. Vooralsnog conform

c. Vaststelling-financiele-verordening-gemeente-Groningen-2022  
Vooralsnog conform

d. Legesverordening-2023-en-wijziging-Begroting-2023  
i. Vooralsnog conform

….

8. Ontvangen collegebrieven (linkjes)
a. Reactie-op-de-rapportage-interim-bevindingen-2022  

i. Vooralsnog t.k.n.
b. Aanschaf-noodlokaal-voor-leerlingen-uit-Oekraine-in-Haren  

i. Vooralsnog t.k.n.
c. Vervanging-Gerrit-Krolbrug-Kansen-en-moties  

i. Agenderen op 7 december om 19.00 uur
d. Voortgang-Groninger-projecten-aanpak-dak-en-thuisloosheid-2022  

i. Vooralsnog t.k.n. 
e. Boom-Effect-Analyse-BEA-Sportpark-Vinkhuizen-Zilverlaan  

i. Vooralsnog t.k.n.
f. Beantwoording-motie-abonnementstarief  

i. Vooralsnog t.k.n.
g. Regelingenwoud-Werken-vanuit-vertrouwen  

i. Vooralsnog t.k.n.
h. Voortgang-en-jaarmonitor-evenementen-Stadspark  

i. Vooralsnog t.k.n.
i. Afronding-en-borging-Actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren  

i. Vooralsnog t.k.n. 

…

9. Verwacht uit college 
De agendacommissie neemt kennis van de stukken die verwacht worden vanuit het
college.

10. Cyclus 23 november – 21 december 2022 
a. Politieke woensdag d.d. 30 november (evt wijzigen)

i. Beeldvormend
 10.00 / aardbevingsgebied / 2 uur / Ten Boer / intern
 14.00 / jaarwisseling / 80 min / Raadzaal / besloten
 14.00 / westflank / 90 min / oude raadzaal / openbaar

ii. Meningsvormend
 16.30 / bestuurlijke boete / 90 min / Raadzaal
 19.00 / suikerzijde / 90 min / Raadzaal
 19.00 / nieuwkomers / 90 min / oude raadzaal
 21.00 / RES / 90 min / Raadzaal
 21.00 / Ondermijning / 90 min / oude raadzaal

b. Politieke woensdag d.d. 7 december (vaststellen)
i. Beeldvormend

…

…

…
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 10.00 / wijkvernieuwing / 2 uur / op locatie / ?
 10.00 / arbeidsmarkt / 2 uur / op locatie / ?
 14.00 / sport / 80 min / raadzaal / ?
 14.30 / laadpalen / 60 min / oude raadzaal / ?

ii. Meningsvormend
 16.30 / Ethische commissie / 90 min / raadzaal
 19.00 / NPG / 90 min / raadzaal
 21.00 / LPvA / 90 min / raadzaal
 19.00 / Gerrit Krol brug / 90 min / oude raadzaal

c. Politieke woensdag d.d. 14 december (doorkijk)
i. Beeldvormend

 10.00 / econ.agenda / 2 uur / raadzaal / ?
ii. Meningsvormend

 16.30 / Conformstukken / 20 min / raadzaal
 17.00 / evt. cameratoezicht / 60 min / raadzaal
 16.30 / wijkvernieuwing / 90 min / oude raadzaal
 19.00 / sport / 90 min / raadzaal
 19.00 / wijert / 90 min / oude raadzaal
 21.00 / reclamebeleid / 90 min / raadzaal
 21.00 / laadpalen / 90 min / oude raadzaal

d. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld:
i. Evenementenbeleid (beeldvormend) goedkeuring achteraf

ii. Huiselijk geweld (beeldvormend) goedkeuring achteraf
iii. RES (beeldvormend) goedkeuring achteraf
iv. Aardbevingsgebied (beeldvormend)
v. Jaarwisseling (beeldvormend)

vi. Westflank (beeldvormend)
vii. Bestuurlijke boete (meningsvormend)

viii. RES (meningsvormend)
ix. Nieuwkomers (meningsvormend)
x. Ondermijning (meningsvormend)

…

11. Borging afspraken 
De agendacommissie neemt kennis van de lijst.

12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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