
AGENDERINGSVERZOEK 

 

Indiener 

O Raad 

 O fractie(s): ….. 

 O leden: ….. 

O College 

 O portefeuillehouder(s): De Rook 

 O contactambtenaar: Bram Scholtens 

O Burgemeester 

 O contactambtenaar: …. 

 

Onderwerp / thema 

Met raadsleden in gesprek over het belang van de digitale transformatie als input voor de Groninger 

Digitale Agenda. 

 

Doel van de agendering 

O Beeldvorming 

O Meningsvorming  

 

Aanleiding voor het verzoek (in geval van college ook graag procesinformatie) 

Graag willen we als college samen met de raad komen tot een Groninger Digitale Agenda. Een 

meerjarige agenda voor de opgave 'Informatiesamenleving'. In deze agenda wordt de rol van 

gemeenten in de digitale transitie van onze samenleving beschreven. De VNG en Binnenlandse Zaken 

(Digitale Agenda 2024) vragen gemeenten om hieraan mee te werken. 

 

Hierbij het verzoek om samen met raadsleden in een tweetal sessies verschillende thema’s binnen de 

informatiesamenleving te bespreken als basisinput voor de Groninger Digitale Agenda. 

 

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de volgende punten: 

…. (max. 200 woorden) … 

 

In de kern is er de behoefte om de volgende vraag te beantwoorden:  

 

Welke rol wil de gemeente Groningen spelen in de digitale transformatie van onze dienstverlening?  

 

Binnen de gesprekssessies willen we verschillende onderwerpen aan bod laten komen, zoals de 

veranderende relatie tussen inwoner en gemeente door digitalisering, de bijkomende zorgen over 

ethisch datagebruik (data ethiek) en de vernieuwende mogelijkheden voor beleidsvorming die 

burgerparticipatie met zich meebrengt.  

Hierin willen we expliciet de ruimte geven voor het gesprek, zodat we uiteindelijk een 

Groninger Digitale Agenda kunnen presenteren die niet alleen door de gehele raad gedragen wordt, 

maar waarvan het inhoudelijke belang van deze thema’s ook met de raadsleden is besproken.  

 

Met de Groninger Digitale Agenda geven we duidelijkheid over hoe wij als gemeente de komende 

jaren omgaan met de informatiesamenleving van vandaag en morgen. Technologie wordt steeds 



vaker en slimmer ingezet voor maatschappelijke vraagstukken, maar verandert ook steeds sneller. 

Dit biedt kansen, maar leidt ook tot nieuwe (ethische) vraagstukken. Samen met de raad komen we 

graag tot een selectie van hoofdonderwerpen, thema’s en vraagstukken voor de Groninger Digitale 

Agenda. 

 

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de bijeenkomst 

…. (max. 50 woorden) …. 

 

Het voorstel is om twee keer een sessie van twee uur te organiseren voor maximaal twaalf 

raadsleden. Zeker gezien de kans dat de sessies digitaal zullen moeten worden gehouden willen we 

graag één raadslid per fractie uitnodigen. Dit is ook direct representatief. 

 

Sessie 1: Informatief (Beeldvormend):  

A. Graag nemen we de raad mee in ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie, de 

impact daarvan op onze samenleving en de rol die wij daar als gemeente in spelen. Deze 

sessie is incl. externe sprekers. 

 

Sessie 2: Verdiepend/Opiniërend deel (Meningsvormend):  

A. Rondetafelgesprekken: Opgedeeld in thema’s met elk een korte inleiding willen we het 

gesprek met de raadsleden voeren over de huidige uitdagingen binnen de digitale 

dienstverlening, zoals data ethiek, online burgerparticipatie en ook de realiteit van de ICT. 

Met als doel om kaders op te halen.  

 

Benodigde tijd (naar verwachting) 

Elke sessie twee uur lang, liefst om de twee weken. Hangende corona zal het fysiek kunnen of anders 

digitaal. 

 

Gewenst/voorzien vervolg 

De realisatie van een vastgestelde Groninger Digitale Agenda, mede tot stand gekomen door de 

inbreng van de raadsfracties. 

 

Deadline 

Graag agenderen 1e sessie voor 1 april, vanwege afronding voor de zomer. 

 

 


