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Lange-Termijn-Agenda-2023-2026 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wolbert Meijer (secretaris agendacommissie), 050 367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De zgn. Lange Termijna Agenda (LTA) vormt de ruggengraat van het functioneren van de raad. Dit 
overzicht van door de raad te behandelen onderwerpen geeft de raad houvast op de lange én 
kortere termijn. Wanneer is welk onderwerp te verwachten en wat betekent dat voor de planning? 
De LTA vormt de leidraad in de werkzaamheden van de Agendacommissie van de raad. Een in 
samenwerking met het college tot stand gekomen en steeds geactualiseerde agenda biedt de raad 
de kans om zich op tijd voor te bereiden op de onderwerpen. Verder kan de raad gaande de looptijd 
van de agenda het gesprek voeren met het college over nodige (on)voorziene aanpassingen zoals 
vertraging in de planning (uitstel). Daarnaast biedt de agenda een zo compleet mogelijk overzicht van
te behandelen onderwerpen en de raad op tijd de kans om gewenste aanvullende activiteiten te 
organiseren. Eén keer per jaar wordt de LTA opnieuw door de raad vastgesteld, terwijl de 
agendacommissie in de tussenliggende tijd maandelijkse updates vaststelt. In december 2021 heeft 
de raad bij de vaststelling van de LTA 2022 het college verzocht het op te stellen coalitieakkoord voor
de nieuwe raadsperiode door te vertalen naar de LTA. Die exercitie levert nu een eerste versie van de
LTA 2023-2026 op, die jaarlijks kan worden bijgesteld.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of (in dit geval) aan de agendacommissie en geven vooral aan waarom ze het wel 
of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,
ten behoeve van agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie
van de bespreking voorleggen. 
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Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt maximaal 3 minuten voor raadsleden en 10 minuten voor de agendacommissie, exclusief 
interrupties. 

1e termijn, bedoeld voor het stellen van vragen aan de agendacommissie en het 
geven van een eerste mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan de agendacommissie op mogelijk vragen. 
Bedoeling is een bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over 
voorstel of brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  
Inventariseert op nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende 
spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt de agendacommissie om reactie/toezegging op evt. aangekondigde 
amendementen, moties (vreemd- in geval van een collegebrief). 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: door naar 
de raad en in welke categorie te agenderen. Kan dit conform of als bespreekpunt 
vanwege aangekondigde amendementen en/of moties? 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Laatste check of de input uit de beeldvormende sessie voldoende is verwerkt.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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