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Namens de griffie: W. Bierman

LTA 2023-2026
00:05:48

Voorzitter: Dames en heren, welkom. We zijn met een overzichtelijk clubje. Op 25 januari 
hebben we de beeldvormende sessie over de LTA gehad en u heeft volop uw wensen naar 
voren kunnen brengen en ook gebracht. Tijdens deze sessie is het de bedoeling dat u 
aangeeft of u input voldoende is verwerkt. U bent ervan op de hoogte, maar het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe vragen hier op tafel te leggen. We hebben zestig 
minuten voor deze sessie beschikbaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat het voldoende is. Dat 
betekent, voor zover nodig, drie minuten spreektijd per fractie en tien minuten voor de 
agendacommissie. Daarnaast is het zo dat deze sessie ingedeeld is in twee termijnen, maar 
ik stel voor dat we even kijken of dat ook echt nodig is. Ik heb namelijk de indruk dat dit 
mogelijk niet het geval is. De eerste termijn is in ieder geval vooral bedoeld voor het stellen 
van vragen aan de agendacommissie, hier vertegenwoordigd door onze plaatsvervangend 
voorzitter, en het eventueel geven van standpunten en meningen. Dan volgt de reactie van 
de agendacommissie. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we daarna nog in debat in de 
tweede termijn, maar dat laat ik nog even open. Tot zover helder en akkoord voor iedereen?
Goed, dan is de vraag aan u, welke fractie politieke vragen heeft bij het voorstel voor de LTA 
en wie als eerste wil starten? Gaat u gang, meneer Sijbolts.

00:07:18

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u wel, Voorzitter. Op zich een hele 
interessante sessie; politieke vragen stellen aan de agendacommissie. Dat moeten we 
misschien vaker doen. Ik heb wel een vraag, want de LTA op deze manier bespreken als 
gemeenteraad is natuurlijk iets nieuws. Dat hebben we niet eerder gedaan, behalve in de 
vorige sessie. Het is volgens mij ook bedoeld om als raad wat meer sturing te hebben op de 
langetermijnagenda. Vroeger – dit wordt een beetje een 'opa vertelt verhaal' – was het 
college meer leidend in de LTA, volgens mij vooral met hulp van de griffie. Ter ondersteuning
is het belang van de LTA ook op de agenda van de raad gezet. Ik ben wel benieuwd hoe de 
agendacommissie het heeft ervaren. Is de eerste exercitie die we gehad hebben, waarin alle 
fracties hun wensen en bedenkingen konden adresseren, een manier waarop we als raad 
meer grip kunnen krijgen op de LTA? Ik denk dat dit mijn enige...

00:08:22

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Dat was niet eens echt een politieke 
vraag, maar misschien wel een onderdeel van het politieke bedrijf.

00:08:27

Voorzitter: Dank u. Ik beschouw het zo: u wil weten, werkt het nu ook? Als ik het heel kort 
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samenvat. Ik denk dat het u als nestor toegestaan is om vanuit het verleden te spreken, dus 
dat is helemaal goed. Ik geef het woord aan de heer Sietsma.

00:08:44

De heer Sietsma (GroenLinks): Of doen we eerst alle fracties?

00:08:46

Voorzitter: Ik zou willen voorstellen om de vragen te stellen en ze daarna – zo heb ik het net 
ook uitgelegd – te beantwoorden. Ik ben inderdaad wat voorbarig, daar heeft u gelijk in. Zijn 
er andere vragen? Gaat uw gang, mevrouw Bernabela.

00:09:01

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Bedankt, Voorzitter. Ik had ook een vraag. Er 
staan heel wat onderwerpen op de LTA die nog niet ingedeeld zijn op maand. We vragen ons
af of deze onderwerpen nog dit jaar of volgend jaar nog aan bod komen? Is de maand wel 
bekend is, wanneer ze aan bod komen? We hebben gevraagd om extra aandacht voor de 
veiligheid op de LTA. Wat daar zeker ook onder valt, is het verbod op vuurwerk. We willen 
graag dat ruim voordat de winkels vuurwerk bestellen voor de verkoop het verbod op 
consumentenvuurwerk besproken wordt. Komt het onderwerp voor...?

00:09:37

Voorzitter: Mevrouw Bernabela, u bent wat slecht te verstaan.

00:09:39

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Is dat zo?

00:09:40

Voorzitter: Ja, zo is het zeker beter. Ik weet niet of dat comfortabel is?

00:09:44

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Ik moet de microfoon iets meer buigen. Of 
het verbod op consumentenvuurwerk nog besproken wordt en komt dit onderwerp nog 
voor het zomerreces op de agenda? Dat is de vraag.

00:10:02

Voorzitter: Dank u wel. U ziet dat aan beide zijden van mij ook meegeschreven wordt, dus 
dat komt straks terug. Mevrouw Goodijk, gaat uw gang.

00:10:10

Mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dank je wel. Inderdaad, heel fijn dat we aan de 
voorkant al veel wensen, suggesties en inbreng hebben kunnen leveren. De gegeven inbreng
kan soms ook heel procedureel van aard zijn en misschien zelfs tegenstrijdig zijn, dat de ene 
fractie een bepaalde manier van bespreken fijner vindt dan een andere fractie. Mijn vraag: 
hoe schat de agendacommissie dan deze inbreng op waarden en wat kunnen jullie met de 
inbreng die vanuit de raad geleverd is? Als laatste ben ik ook een beetje geschrokken van 
hoeveel zaken er nu al, terwijl we voor mijn gevoel net begonnen zijn, uitgesteld zijn of 
verlaat. Hoe kunnen we als raad, maar ook als college en agendacommissie ervoor waken 
dat dit niet al te veel gebeurt? Tot zover.

00:11:08

Voorzitter: Dank ook voor het uitspreken van uw zorg. D66, gaat uw gang.
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00:11:16

De heer Boswijk (D66): Bedankt, Voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag. Ik wil de 
agendacommissie wel meegeven dat mijn fractie erg blij is met wat er met de inbreng die 
mijn fractie heeft gegeven is gedaan. Zo zijn we bijvoorbeeld erg blij dat het armoede- en 
schuldhulpverleningsbeleid in hetzelfde kwartaal terugkomt. Wie weet is het zelfs mogelijk 
om de uitvoering van deze twee te bundelen, aangezien het ook raakt aan elkaar. We zijn 
ook erg blij dat de gevraagde visie omtrent vrijwilligersbeleid, waarom wij gevraagd hebben, 
is toegevoegd aan de LTA. Daar zijn we blij mee.

00:11:48

Voorzitter: Goed, dank u wel. Ik begrijp geen vraag, dat is verder helder. Wie mag ik dan het 
woord geven? Is er verder geen behoefte? Gaat uw gang.

00:11:58

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ik wil complimenten uitbrengen namens mijn fractie voor het in
beeld brengen van de LTA. Als eerste proeve van bekwaamheid denk ik dat het geslaagd is. 
Ik hoop zo dat het een leesbaar stuk wordt, als we hiermee oefenen. Vooral ook nu met de 
wijzigingen, 16 pagina's erbij. Dan is een 'duizendstukjespuzzel' misschien makkelijk te 
maken, dan het lezen van de LTA. Laten we ernaar streven dat het de volgende keer beter 
wordt. We hadden echter niet eens een heldere en dat hebben we nu wel. Dank u.

00:12:29

Voorzitter: Dank u wel voor uw waarderende woorden, want zo heb ik deze beluisterd. De 
heer Van Hoorn, gaat uw gang.

00:12:34

De heer Van Hoorn (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. Ik wil graag van dit unieke moment 
gebruik maken, de GroenLinks-fractie sluit zich aan bij de VVD.

00:12:42

Voorzitter: Waarvan zeker akte. Heel gebroederlijk en heel fijn. Zijn er verder mensen die 
nog vragen hebben dan wel nog wat willen meegeven? Eenmaal andermaal. Dan hebben we 
een vlotte eerste termijn te pakken. Dan geef ik nu alsnog het woord aan de voorzitter van 
de agendacommissie.

00:13:03

De heer Sietsma (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. Allereerst dank voor de 
complimenten. Ik geef die ook heel graag door aan de griffie. Zij doen namelijk het meeste 
werk aan de administratieve afhandeling van alles wat u naar voren heeft gebracht en doen 
ook voorstellen aan de agendacommissie hoe we daarmee om kunnen gaan. Dank daarvoor.
De heer Sijbolts vroeg specifiek: hoe ervaren wij deze aanpak van omgaan met de LTA? Wij 
waren echt heel tevreden over de vorige sessie, waarin u al uw wensen naar voren bracht en
over de zorgvuldige wijze waarmee u naar de LTA heeft gekeken. Dat was in het verleden 
ook wel eens anders, want dan ging het altijd een beetje tussen de bedrijven door per 
commissie. Onze complimenten ook aan de raad over de zorgvuldigheid waarmee u zelf 
heeft gekeken naar de LTA. De suggesties waren ook zeer behapbaar, zorgvuldig verwoord 
en ook over het algemeen werkbaar, dus het was goed om deze van een antwoord te 
voorzien. We hebben inderdaad wel het gevoel, dat was een beetje de onderliggende toon 
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bij de heer Sijbolts, dat wij op deze manier meer grip krijgen op onze eigen 
langetermijnagenda.

00:14:24

De heer Sietsma (GroenLinks): Natuurlijk zijn we in hoge mate afhankelijk van het college, 
want daar komen voorstellen en brieven vandaan, maar we merken wekelijks dat u ook zelf 
steeds meer in staat bent om voorstellen te doen aan de agendacommissie dat u wel eens 
hier of daar over zou willen praten en dat we daar dan ook wel een plekje voor kunnen 
vinden. Ik denk dat we dus goede stappen zetten om als raad meer grip te krijgen op wat wij 
zelf van belang vinden om te bespreken en de manier waarop we dat willen bespreken.

00:14:57

De heer Sietsma (GroenLinks): Ik merk wel, dat is een zijdelingse opmerking, dat we de 
behoefte hebben om over steeds meer onderwerpen steeds uitgebreider te praten. Dat lag 
natuurlijk op de loer in de nieuwe werkwijze. Daar zal de agendacommissie steeds strikter 
op toezien, want anders dan zitten we hier straks van negen uur 's morgens tot elf uur 's 
avonds met zijn allen te vergaderen en dat kan niet uitsluitend de bedoeling zijn.

00:15:26

De heer Sietsma (GroenLinks): Mevrouw Goodijk vroeg specifiek naar of we wel eens 
tegenstrijdige inbreng krijgen en verschillende suggesties en hoe we dat wegen. Daar kan ik 
in zijn algemeenheid heel moeilijk een antwoord op geven. We kijken vooral of een 
fatsoenlijk gesprek en een fatsoenlijk debat mogelijk is. Soms vereist dat juist om 
onderwerpen samen te voegen, soms juist om ze uit elkaar te trekken, soms juist om een 
treintje te maken met eerst beeldvormend en dan meningsvormend of soms zelfs nog een 
technische sessie of een aparte ingelaste sessie met inwoners. We kijken vooral naar: hoe 
voeden we de raad het beste met informatie en hoe maken we dan het beste een gesprek of
een politiek debat ook mogelijk. Dan kijken we ook wel nadrukkelijk of er meningsverschillen
in de raad te verwachten zijn die dat gesprek of dat debat ook bevorderen. Dan hoeft het 
niet per se te gaan tussen de coalitie die verdedigt wat het college voorstelt of een oppositie
die daar juist tegenin gaat. Dat kan dwars door de scheidslijnen heenlopen wat ons betreft. 
Ik hoop dat u iets heeft aan dat antwoord, anders hoor ik het graag.

00:16:43

De heer Sietsma (GroenLinks): Het uitstel nu al, waar mevrouw Goodijk naar verwijst, dat 
zien wij ook met zorg tegemoet. We hebben een heel lijstje van onderwerpen die op de LTA 
staan die het college nog niet heeft geleverd. Wij spreken twee keer per jaar minimaal met 
de portefeuillehouders als leden van de agendacommissie. De griffie spreekt ongeveer 
wekelijks met de bestuursadviseurs om zaken die op PM staan van een datum te voorzien, 
maar ook te bevragen of ze dat echt gaan halen. Het zal een punt van zorg zijn. We weten 
ook allemaal dat er ambtelijk capaciteitsgebrek is. Als ik me voorstel hoe dat gaat, dan denkt
een ambtenaar en een collegelid met de enige ambitie, dit moet toch voor de zomer lukken, 
zonder zich te realiseren welke andere onderwerpen er ook nog allemaal door hetzelfde 
team 'behapt' moet worden. Dat leidt dan regelmatig tot uitstel. Dat baart ons ook wel 
zorgen en dat vinden we vervelend. We proberen wel, als er sprake is van uitstel, om een 
heel blokje wat samenhangt, ook samen uit te stellen. Dan gaan we ook zelf aandringen op 
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stel dit onderwerp dan ook maar uit, want dat hangt daarmee samen, juist om versplintering
te voorkomen. Even kijken, die PM-posten heb ik al genoemd.

00:18:15

De heer Sietsma (GroenLinks): U noemde specifiek het verbod voor consumentenvuurwerk 
voor het reces. Ik weet helemaal niet of er een voorstel komt voor een verbod op vuurwerk. 
Daarvoor zijn we echt afhankelijk van het college. Als dat een politieke wens is, dan vind u 
vast een paar fracties aan uw zijde, maar dan zou ik dat politiek ook aankaarten, als ik u was.
De burgemeester heeft ons wel beloofd dat we voor de zomer een gesprek krijgen over de 
jaarwisseling, maar dat is niet per se hetzelfde als een aankondiging van een verbod.

00:19:00

De heer Sietsma (GroenLinks): Mevrouw Jacobs had het nog over de leesbaarheid. Die baart 
ons ook zorgen. De griffie kijk naar een manier om sneller selecties te maken door nog wat 
kolommen toe te voegen en ook om makkelijker terug te vinden, waar komt deze toezegging
vandaan. Ze willen dat toevoegen. We moeten even wachten tot zij uitgestudeerd zijn op de 
mogelijkheden die daarvoor zijn. Die lange lijsten met wijzigingen, daar heb ik ook wel wat 
moeite mee. Ik vond zelf deze heel erg prettig: uw verzoeken en de reactie daarop. Echter, 
als ik dan moeten zoeken in de LTA waar het precies staat, dan moet ik ook zoeken. We 
hebben heel veel op de agenda en het is ook niet anders, dan het is. Ik denk dat ik daarmee 
alle reacties heb beantwoord.

00:19:59

Voorzitter: Goed, dank u wel voor deze reactie. Dan is de vraag of er wat u betreft als raad 
nog resterende punten zijn waar u toch nog even debat over wil voeren. Dat kan en daar 
hebben we nog tijd voor. Als u zegt, dit was het en we zijn helemaal tevreden met dit 
antwoord, dan is dat uiteraard ook goed. Meneer Sijbolts.

00:20:21

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Ik denk niet zozeer dat het een vorm van 
debat gaat worden, maar ik ben wel benieuwd hoe andere fracties erover denken. Voor 
onze fractie is het heel belangrijk om niet alleen met onze inwoners in gesprek te gaan, maar
ook met ondernemers of met maatschappelijke partners, waar we mee samenwerken of 
waar we samen beleid mee te maken. Soms spreek je wel eens een medewerker in de zorg 
of zo en die vindt iets en dan vraag je je wel eens af, klopt het allemaal wel. Dan is het wel 
mooi dat de LTA ook een doorkijk geeft in, wanneer er een evaluatie komt of wanneer 
stellen we als raad nieuw beleid vast. Onze fractie heeft de vorige sessie ingebracht om ook 
meer met het veld in gesprek te gaan. We hebben al een paar treintjes gezien rondom het 
Stationsgebied bijvoorbeeld. Vorige week is ook uitgebreid gesproken met bewoners die 
voorafgaand aan die visie betrokken zijn.

00:21:20

De heer Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): Wij zijn blij om terug te lezen, want het 
staat er nu wel, per geval wordt bezien in hoeverre uitnodigingen worden verstuurd aan 
externe experts en mensen die betrokken zijn. Het was natuurlijk ook een ambitie van de 
nieuwe werkwijze van de raad, door corona was dat een beetje naar de achtergrond 
verdwenen, om juist veel meer in gebieden met de inwoners in gesprek te gaan. Ik ben 
benieuwd of andere fracties ook vinden dat we dat vooral veel moeten blijven doen, die 
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werkwijze. Wat onze fractie zelf nog wel als meerwaarde ziet van de LTA – en dat is dan 
misschien minder voor de overige collega's van belang, maar voor ons wel – wij kunnen we 
nu al zien: op dat moment, in oktober, komt er iets aan en dan kunnen wij al in augustus met
mensen in gesprek gaan of zelf een bewonersavond organiseren. Waarbij ik wel vind dat het 
van belang is om het juist zo veel mogelijk raadsbreed te doen, want dan heb je ook met 
iedereen hetzelfde gesprek. De vraag is dus vinden andere fracties het ook belangrijk om 
vooral veel in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven, ondernemersverenigingen en de 
verschillende stakeholders?

00:22:32

Voorzitter: Als ik mag aanvullen? Wellicht, want dat gaf u ook aan, met hoe we dat tot nu toe
doen met beeldvormende sessies en wijkbezoeken waar inwoners bij betrokken zijn. Is er 
iemand die daarop wil reageren? Het is duidelijk een uitnodiging – tot in ieder geval gesprek,
laat ik het zo maar noemen – van de heer Sijbolts. Meneer De Haan.

00:22:50

De heer De Haan (CDA): Ik denk dat iedereen daar alleen maar 'ja' op kan antwoorden. Het is
natuurlijk altijd goed om zoveel mogelijk mensen te spreken en tegelijkertijd is het ook een 
verantwoordelijkheid van fracties zelf om bij politieke onderwerpen mensen te spreken. Ik 
vind het prima als dat inderdaad door de raad wordt georganiseerd, maar ik vind het ook 
prima als fracties lekker zelf vooral tijd krijgen om er op uit te gaan. Wat mij betreft hoeft de 
agenda ook niet vol met beeldvormende sessies, waarin we met mensen spreken, maar dat 
je ook zelf de ruimte hebt in de agenda om de mensen te spreken op dossiers die voor jou 
het belangrijkste zijn.

00:23:24

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Goodijk.

00:23:27

Mevrouw Goodijk (Student en Stad): Het is inderdaad misschien een retorische vraag. Ik 
denk dat alle fracties dat belangrijk vinden, maar ik ben het wel met de heer Sijbolts eens, 
dat de LTA een hele fijn houvast is. De LTA biedt ook mogelijkheden om op de juiste 
momenten over de juiste onderwerpen met de juiste personen in gesprek te gaan. Je ziet 
dat er heel hard aan gewerkt is. Ik vind het een heel volledig document, waar ik letterlijk alle 
moties en toezeggingen in terug kon vinden. Dat is een hele fijn houvast. Wat de voorzitter 
van de agendacommissie ook zei, het is wel inderdaad een bomvolle agenda. We hebben het
tot nu toe, sinds begin dit jaar, best wel heel rustig. Ik ben dus benieuwd wanneer we het 
heel druk gaan krijgen, want dat moment gaat een keer komen. Ook daarin wil ik meegeven,
laten we wel met zijn allen ervoor zorgen dat we niet te veel blijven uitstellen en ook bij het 
vaststellen van al die mooie visies, die we tot nu toe vastgesteld hebben, bedenken dat we 
op een gegeven moment over moeten gaan tot uitvoering. We hebben maar beperkte 
ambtelijke capaciteit, maar dat is uiteraard ook aan het college.

00:24:45

Voorzitter: Helder, dank u wel. Meneer Van Hoorn.

00:24:50

De heer Van Hoorn (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. Alleen een korte reactie op de heer 
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Sijbolts. Vanzelfsprekend is het van belang dat wij met alle betrokkenen, überhaupt alle 
inwoners van onze gemeente, in gesprek gaan. Zoals de heer De Haan zegt, hebben we daar 
natuurlijk een verantwoordelijkheid in als partij, maar de LTA, de agendacommissie en deze 
werkwijze kan ons helpen om dat te kaderen en het allemaal in het juiste proces te zetten. 
Nog belangrijker is denk ik, dat we goed kijken op welke wijze we de participatie vormgeven.
Dat het ook vroegtijdig is in het proces en dat participatie ook op serieuze wijze plaatsvindt. 
Wellicht inderdaad een open deur, maar wel goed dat u het benoemt. Ik ga ervan uit dat het
op voltallige steun kan rekenen. Dank u wel, Voorzitter.

00:25:34

Voorzitter: Ik ga daar ook wel vanuit, maar mevrouw Bernabela wil daar ook nog wat over 
zeggen.

00:25:38

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Ja, ik ben het wel eens met...

00:25:40

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): Ben ik nu verstaanbaar? Ik ben het er wel 
mee eens, maar ik had zelf nog zoiets van misschien is het ook wel handig, als je dan toch zo 
een beeldvormende sessie hebt, dat je daar dan ook vast mensen voor uitnodigt. Dat het 
niet alleen een 'gemeentefeestje', maar dat er ook mensen bij uitgenodigd worden genomen
die werkelijk met het beleid te maken hebben. Misschien is dat een idee en maakt dat de 
boel nog wat meer duidelijk.

00:26:06

Voorzitter: Dat zou u graag vaker willen zien, als ik het zo mag zeggen. Goed, dank u wel. 
Verder nog voor deze tweede en tevens laatste termijn?

00:26:20

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan de heer Sietsma en dan kunt u dit ongetwijfeld ook 
met iedereen delen.

00:26:28

De heer Sietsma (GroenLinks): Wat de heer Sijbolts zegt, ik snap die behoefte wel. We zijn 
daar tegelijkertijd ook een beetje zuinig mee. Ik volg de heer De Haan vooral. Wat de 
agendacommissie doet, is vooral kijken of er te verwachten is dat er ook echt massale 
inbreng komt. Dat speelt vooral bij grote onderwerpen, dus bijvoorbeeld voor het 
Stationsgebied hebben we expliciet omwonenden uitgenodigd voor een aparte bijeenkomst.
Dat kan in het sociaal domein natuurlijk ook een keer aan de hand zijn. Dat er grote 
onderwerpen spelen, waarvan we denken: hier zullen veel mensen iets van willen vinden, 
dus laten we die dan uitnodigen. Het staat u altijd vrij om de agendacommissie te vragen, is 
het voor dit onderwerp niet van belang? Dan kunnen we daarover nadenken. Die sessies 
mogen echter geen vervanging worden voor de individuele verantwoordelijkheid van een 
fractie. U hebt namelijk allemaal uw eigen achterban en wij gaan er als agendacommissie 
niet over om daarin te voorzien.

00:27:37

De heer Sietsma (GroenLinks): Mevrouw Bernabela vraagt, kun je die mensen dan niet actief 
uitnodigen? Met name bij het Stationsgebied hebben we ook geconstateerd, dat de 
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inwoners er wel waren en graag vanuit hun eigenbelang een duit in het zakje deden, maar 
dat ze nog te weinig aangehaakt waren op de plannen van de gemeente. We hebben daar 
dus wel even over nagedacht, hoe kunnen we daarmee omgaan bij voorkomende gevallen? 
Moeten we insprekers actief uitnodigen? Als er iets op de economische agenda staat, wat de
binnenstad raakt, dan meldt de Groninger City Club zich wel. Zij houden de vinger aan de 
pols. Het geldt voor alle belangengroepen wel, dat ze onze agenda goed volgen, dus daar zie 
ik niet direct wat in. Wij zouden ons dan vooral, denk ik, richten op groepen, waarvan het 
niet zo voor de hand ligt, dat ze onze agenda in de gaten houden. Zoals bijvoorbeeld bij het 
Stationsgebied de omwonenden. Zij waren inhoudelijk wel op de hoogte van wat er speelt, 
maar weten natuurlijk niet wanneer wij dat bespreken.

00:28:48

De heer Sietsma (GroenLinks): Wat de heer Van Hoorn zegt, laat ik aan hem: vroeg in het 
proces. Dat is namelijk meer een inhoudelijk debat. Dat moet u vooral bespreken bij het 
participatiebeleid, denk ik. Mevrouw Goodijk benadrukt nog een keertje dat we vooral niet 
te veel moeten uitstellen. Wat ik merk, is dat het college inderdaad in hoge mate in de 
uitvoeringsfase zit van allerlei beleid wat in de vorige periode is vastgesteld. Dat is mede een
reden waarom we als raad weinig te doen hebben. Dat is collegebevoegdheid en die gaan 
hun gang en voeren vastgesteld beleid uit. Als u daar iets van wil vinden, dan is de 
aangewezen weg om het zelf te agenderen. Dat doet u ook in ruime mate, dus dat komt 
helemaal goed. Ik denk dat ik het hierbij houd.

00:29:35

Voorzitter: Dank u wel, meneer Sietsma. Ik heb het idee dat alle zaken, die wat betreft de 
LTA nu hier besproken moesten worden, wel besproken zijn. Ik heb daarbij ook het idee dat 
niemand overweegt om een motie of een amendement te gaan indienen. Het is een 
meningsvormende sessie, dus ik word wel geacht dat nog even aan te stippen. Ik zie daar 
verder geen handen voor omhoog gaan. Dan stel ik voor dat...

00:29:59

Voorzitter: U durft dat, meneer Sijbolts?

00:30:02

Voorzitter: Dan stel ik voor, dat we dit conform in de raad langs laten komen en daar 
afsluiten. Ik dank u voor uw komst en wens u verder vandaag veel succes. Dank u wel.
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