
Bijlage 3 – Input raad en reactie agendacommissie
Opbrengst LTA-sessie 25/1/23 (incl. nagekomen schriftelijke input) 

Algemeen
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
D66 Haalbaarheid LTA We zien dat ook de gemeente te kampen heeft met de 

huidige personeelstekorten, dus wij hopen dat deze 
problemen meegenomen zijn in het maken van deze 
LTA en dat we niet al te veel uitstel zullen krijgen.

Agendacommissie gaat er ook van uit dat e.e.a. 
zoveel mogelijk is meegenomen, maar beseft ook 
dat niet in alle gevallen nu al te voorzien is wat de 
gevolgen zullen zijn van deze problematiek. 
Daarbij is het ook de verantwoordelijkheid van 
raadsfracties om niet meer dan nodig beroep te 
doen op de ambtelijke capaciteit.

Stadspartij Grote besluiten Meer info vanuit kennisveld Per geval moet worden bezien in hoeverre het 
vooraf uitnodigen van externe experts wordt 
gewenst. Fracties kunnen altijd via een 
agenderingsverzoek een expertmeeting aanvragen
(wel graag ruim voor de geplande besluitvorming, 
het organiseren hiervan kost de nodige tijd, en dat 
geldt ook voor het verwerken van de door experts 
ingebrachte zienswijzen).

VVD Bundeling In het algemeen streven naar zoveel mogelijk 
gebundelde behandeling

De agendacommissie bekijkt per geval in hoeverre 
bundeling van onderwerpen zinvol en haalbaar is. 
In algemene zin beschouwt de agendacommissie 
het al als winst, als in de collegestukken een tijdlijn
wordt aangegeven, alsmede de samenhang met 
andere stukken.

VVD Vele PM-posten 2023 oppassen dat die niet allemaal doorschuiven naar 
november…

Ambtelijk is gepoogd om in de nieuwe LTA-versie 
alsnog zoveel mogelijk PM-posten tenminste op 
kwartaal te zetten.

S&S Bundeling Bundeling kan ook onoverzichtelijk worden en leiden 
tot cherry picking

Waarvan akte!



S&S Vormgeving Suggestie voor extra kolommen: oorsprong / 
oorspronkelijke datum

De griffie neemt deze suggestie mee bij de 
doorontwikkeling van de LTA.

PvhN Lobbyactiviteiten 
gemeente

Op LTA zetten Lobby verstedelijking en mobiliteit komt in 
principe 1x per halfjaar aan de orde, in januari bij 
de bespreking van het MJP, en in september meer 
uitgebreid. Omdat het MJP dit jaar later komt, is 
besloten nu alleen de septemberbespreking in te 
plannen. Voor komende jaren hebben we dit punt 
toegevoegd aan de LTA.

PvhN samenwerkingen met het
noorden, zustersteden en
andere gemeenten

Op LTA zetten Hier wordt op veel dossiers al aandacht aan 
besteed, maar een agenderingsverzoek kan altijd.

PVV realistische LTA wat je opstelt in de LTA, moet je ook halen Dit is een goed streven, de agendacommissie zal 
daar ook op toezien. Er zijn echter altijd 
onvoorziene omstandigheden die tot uitstel 
kunnen leiden (bijv. vanwege afhankelijkheid van 
derden, of door ziekte of een langer durend 
participatieproces)

PVV Motiemonitor Wij willen graag een motie en toezeggingen monitor 
waarbij de voortgang op de motie en toezegging wordt 
weergegeven. Ook na een brief op dit punt. Van belang 
is natuurlijk als de motie of toezegging een on-going 
dossier of proces betreft

Moties en toezeggingen worden doorgaans 
opgenomen in de LTA. Als e.e.a. in de ogen van de 
agendacommissie naar behoren is afgehandeld 
middels brief of mededeling, wordt het van de LTA
afgevoerd. Als een fractie na een reactie van het 
college op een motie of toezegging niet tevreden 
is, kan gevraagd worden om agendering of het niet
afvoeren van de LTA. Het presidium heeft onlangs 
gevraagd om een aparte lijst van moties en 
toezeggingen. De griffie beziet in welke vorm hier 
gehoor aan kan worden gegeven.



Portefeuille Burgemeester
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks Veiligheid Veiligheidsonderwerpen zoveel mogelijk gebundeld, 

ruim de tijd voor nemen
College geeft aan dat stand van zaken brieven 
worden gebundeld. In de overige items heeft men 
aandacht voor het weergeven van de samenhang 
tussen onderwerpen.

D66 Veiligheid Wij steunen het idee om onderwerpen als veiligheid te 
bundelen, maar willen wij daar wel een kanttekening bij
maken. We hopen namelijk dat er dan wel rekening
gehouden wordt met voldoende spreektijd om alle 
complexe onderwerpen te kunnen behandelen.

Waarvan akte!

D66 Sekswerkbeleid We zouden graag zien dat de sessies over het 
sekswerkbeleid eerder ingepland worden en wat de 
stand van zaken momenteel is

College geeft aan dat er momenteel twee 
relevante wetsvoorstellen in internetconsultatie 
zijn. Dit betreft het wetsvoorstel Wet Regulering 
Sekswerk (WRS), maar ook een nieuw 
wetsvoorstel: Wet Gemeentelijk Toezicht op 
seksbedrijven (WGTS). Gelet hierop acht men het 
niet wenselijk om op korte termijn wijzingen in ons
lokale beleid door te voeren en blijft het advies de 
landelijke ontwikkelingen eerst af te wachten.

Stadspartij Stand van zaken 
uitvoeringsprogramma 
leefbaarheid en veiligheid

Verzoek tot BV-sessie met ketenpartners Insteek college mbt jaarlijkse veiligheidssessie Q3: 
personen met onbegrepen gedrag. Men wil kijken 
of een onderdeel gewijd kan worden aan het 
uitvoeringsplan als dat er op dat moment klaar 
voor is. Agendacommissie gaat hierover nog in 
overleg met de portefeuillehouder.

Stadspartij uitvoeringsplan 
ondermijning

Expertmeeting icm jaarlijkse werksessie veiligheid? Insteek college mbt jaarlijkse veiligheidssessie Q3: 
personen met onbegrepen gedrag. Men wil kijken 
of een onderdeel gewijd kan worden aan het 
uitvoeringsplan als dat er op dat moment klaar 
voor is. Agendacommissie gaat hierover nog in 



overleg met de portefeuillehouder.
VVD Cameratoezicht Werkbezoek Radesingel College geeft aan dat een werkbezoek Hanzeplein 

(cameratoezichtsruimte) altijd is te organiseren. 
Agendacommissie zet dit voor Q2 op de LTA.

S&S APVG Er is veel ophef geweest over het recente voorstel om 
de APVG te wijzigen, waardoor deze uiteindelijk van de 
agenda is afgevoerd. De ophef werd hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de onduidelijkheid die er was over de 
werking van de APVG en de ontbrekende technische 
onderbouwing. Om soortgelijke situaties te voorkomen 
in de toekomst, voorstel om (voorafgaand aan een evt 
meningsvormend sessie) technische sessie te houden 
over de APVG. Wij horen graag van onze juristen en 
ambtenaren hoe de APVG precies in elkaar steekt en 
welke implicaties bepaalde wijzigingen hebben.

Agendacommissie zet een beeldvormende sessie 
over de APVG voor Q2 op de LTA.

PvhN Veiligheid Op LTA zetten Staat op LTA, punt niet duidelijk
PVV Veiligheid Verzoek om alles om veiligheid en geweld te bundelen Waar mogelijk worden items gebundeld

Portefeuille Wethouder Wijnja
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks Stadspark Adviesgroep Stadspark, afwegingskader naar raad College komt met mededeling, zie LTA 2022-291
Stadspartij Doorkijk democratische 

vernieuwing en 
participatie (incl. right tot 
challenge en voortgang 
Gronings Model)

ICM betrokken wijk- en dorpsverenigingen College geeft aan dat de brief vrij procesmatig van 
aard zal zijn. Idee om bewoners zelf aan het woord
te laten in beeldvormende bijeenkomst vindt men 
daarom ook een goed idee. Het gaat dan om 
betrokkenen in (1) Onnen, Noordlaren en 
Glimmen, (2) Hoogkerk en (3) Rivierenbuurt. 
Agendacommissie gaat dit organiseren.

Portefeuille Wethouder Bloemhoff



Portefeuille Wethouder De Wrede
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks Circulaire economie Graag op thema circulaire economie/circulariteit een 

kennissessie. Hierin graag de verschillende delen van 
het gemeentelijke apparaat die zich bezighouden met 
circulaire economie/circulariteit bij elkaar om vanuit de 
verschillende invalshoeken te leren wat er gebeurt in de
gemeente mbt circulaire economie. Hierbij zou een 
aanvulling van een expert van een andere gemeente die
hier ook serieus mee bezig is (bv Amsterdam of 
Apeldoorn) fijn zijn. Om ons te helpen inzien wat ons te 
wachten staat op dit gebied en welke keuzes er 
gemaakt moeten worden.

In juni komt er een uitvoeringsagenda met daarin 
een voorstel logisch verband. Een sessie met 
experts kan daaraan gekoppeld worden. Gaat 
agendacommissie organiseren.

PvdA Herijking kunstraad 
Groningen

2022-493 Herijking kunstraad Groningen brief De 
Wrede→ lijkt me goed om een kennismaking / 
beeldvormende sessie te doen

Wordt  gecombineerd met de cultuurnota i.v.m. 
samenhang. Kennismaking /beeldvormende sessie 
wordt georganiseerd, evt ism PS.

PvdA Cultuurnota raad graag vroegtijdig betrekken, input sessie o.i.d. Staat op de LTA
D66 Circulaire economie wij willen dat we van te voren helder krijgen wat de 

onderwerpen omtrent circulariteit (circulariteitshub , 
routekaart circulariteit, uivoeringsagenda circulaire 
economie) precies behelzen. Wat kunnen we hier 
precies verwachten en hoe staan deze onderwerpen in 
verhouding tot elkaar? Circulariteit als geheel moet 
worden verduidelijkt.

Zie boven

PvdD Eiwittransitie  we zouden graag zien dat bij de ambitiekaart 
eiwittransitie de landbouwopgave meegenomen wordt. 
Ook gezien de landelijke plannen voor landbouw

De landbouw wordt meegenomen in de visie 
landelijk gebied. Agendacommissie zal college 
vragen e.e.a. in tijd uit te zetten.

Stadspartij Aanpak ecologisch 
beheer

expertmeeting Gaat agendacommissie organiseren in Q2 icm 
raadsvoorstel 

PvhN Cultuurnota Op LTA zetten Procesvoorstel cultuurnota staat op LTA (mei)
PvhN circulaire economie o.a. 

Textielindustrie
Op LTA zetten Staat al op LTA



Portefeuille Wethouder Eikenaar
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks Armoedebeleid / 

schuldhulpverlening / 
beschermingsbewind

graag integraal Agendacommissie vindt het belangrijk dat 
beschermingsbewind niet aan armoede wordt 
gelinkt. Het zijn losstaande onderwerpen waar wel
onderlinge relaties zijn, die duidelijk aangegeven 
dienen te worden, maar niet door elkaar moeten 
worden gehaald.

D66 Armoedebeleid Q1 / 
evaluatie energietoeslag 
Q2

Inzake de Brede aanpak armoedebeleid (Q1 - maart) 
vragen wij ons af hoe zich dit verhoudt tot de ‘evaluatie 
hulppakket energiekosten en inflatie’ (Q2 - juni). Het is 
ons inziens belangrijk om te weten hoe de lessen vanuit
Corona en het hulppakket worden meegenomen in het 
brede beleidsplan. Ook vragen wij ons af of de evaluatie
van het hulppakket ook in Q1 meegenomen worden, 
zodat wij als raad dit kunnen meenemen in ons 
afweging

Organisatie geeft aan dat de maatregelen in het 
kader van het hulppakket allemaal op de korte 
termijn zijn gericht en er voor moeten zorgen dat 
ze dit jaar de eindjes aan elkaar kunnen blijven 
knopen. Aanpak armoede is op de wat langere 
termijn gericht en gaat over structurele 
maatregelen. Sowieso gaat het college de Raad 
hoogstwaarschijnlijk nog in stelling brengen voor 
mogelijk nieuw hulppakket 2023. Planning moet 
nog worden bezien, maar evaluatie zou daar beter 
bij betrokken kunnen worden. Voor 
agendacommissie is het belangrijkste, dat 
onderlinge relatie tussen onderwerpen / stukken 
goed duidelijk wordt gemaakt.

PvhN armoedebeleid uitgebreid bespreken Organisatie geeft  aan dat de kans groot is dat 
college kiest voor herijking van het huidige 
armoedebeleid. De input van de Raad kan hier 
vervolgens in meegenomen worden.
Agendacommissie vindt het belangrijk hier goed 
proces voor neer te zetten (‘treintje’)



Portefeuille Wethouder Jongman
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
D66 Vrijwilligersbeleid we missen een visie op vrijwilligersbeleid Toegevoegd aan LTA: Q4/10
Stadspartij Corpus den Hoorn 

toekomstverkenning
Hoorzitting Agenderingsverzoek inmiddels ingediend en 

gehonoreerd.
Stadspartij Clientervaringsonderzoek

WMO
Gesprek met ketenpartners Na verschijnen zal technische sessie met 

ketenpartners worden georganiseerd.
Stadspartij Zienswijze op eventueel 

beroep tegen 
vaststellingsbesluit 
gasjaar 2023-2024

Brede sessie met Raden en Staten? Wenselijkheid kan t.z.t. worden bezien

PVV WMO Kan er een beeldvormende sessie komen over de 
verslagen van de WMO en de rol van de 
toezichthouder(s) op de WMO. Wat hun rol is, wat er 
nu precies onderzocht wordt en hoe er verslag wordt 
gedaan naar de Raad. En kunnen deze verslagen en 
rapporten gebundeld besproken worden? Jaarverslag 
toezicht calamiteiten en geweld Wmo / 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo (Beschermd Wonen)

Na verschijnen cliëntervaringsonderzoek zal 
technische sessie met ketenpartners worden 
georganiseerd.



Portefeuille Wethouder Broeksma
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks Westflank Graag brede sessie over ontwikkelingen Westflank 

vóór vaststellen De Held III
Valt binnen portefeuille Van Niejenhuis, gaat om 
brede gebiedssessie. Verkeersaspect is vanuit 
portefeuille Broeksma al belicht. In brede sessie 
moet alles aan bod komen. Wordt opgepakt 
binnen portefeuille Van Niejenhuis (staat al op 
LTA). 

PvdA Isolatie-plan Graag toevoegen aan LTA. Er komen rijksmiddelen 
verduurzaming aan, waar dus beleid op komt. Staat 
nu als brief op LTA, maar graag ook kans om als Raad
input te geven. Ik wil graag dat wij als raad 
betrokken worden bij het opstellen van dat beleid, 
op zijn minst een wensen en bedenkingen sessie.

Inmiddels agenderingsverzoek bij 
agendacommissie, wordt ingepland zodra 
collegebrief binnen is (mei 2023). 

PvdA MJP WarmteStad MJP’s graag vóór dat jaar waarover ze gaan begint… Wordt doorgegeven aan accountmanager 
WarmteStad

D66 Verkeersmanagement en 
verkeersveiligheid

het lijkt ons nuttig een werkbezoek in te plannen 
omtrent verkeersmanagement en verkeersveiligheid 
in voorbereiding op stukken 2022-16 en 2022-17.

College komt met voorstel komen dat in agendacie
kan worden besproken. 

Stadspartij Uitwerking zonnepark 
Meerstad Noord, incl. 
uitwerking motie; Meer 
inspraak en profijt voor de 
Lagelandpolder  (april '21)

In gesprek met betreffende 
organisaties/omwonenden

Op basis van terugkoppeling participatie door 
college bezien of een dergelijk gesprek 
meerwaarde heeft.

Stadspartij Kader voor participatie bij 
energie-projecten + Motie 
Windverkenning: Kader voor 
Participatie (april 2021) + 
Motie Naast de lasten ook 
de lusten voor omwonenden
(april 2021)

idem Op basis van terugkoppeling participatie door 
college bezien of een dergelijk gesprek 
meerwaarde heeft.

Stadspartij Beleidsplan verkeerslichten BV- Sessie met experts (CROW) College komt naar verwachting met voorstel voor 



1 werkbezoek/sessie over het beleidsplan 
verkeerslichten en verkeersmanagement vanwege 
de samenhang. Agendacommissie wacht dit af.

Stadspartij Beleidsvisie 
verkeersmanagement / 
Multimodaal netwerkkader +
Motie Fietser meer groen bij 
verkeerslichten

idem idem 

Stadspartij Uitvoeringsprogramma 
actieve mobiliteit en 
verkeersveiligheid

Combineren met Beleidsplan verkeerslichten en 
Beleidsvisie verkeersmanagement + vragen om 
Sessie met experts (CROW)

College geeft aan dat dit los van elkaar staat. In het
UVP gaat het mn om concrete (infra)maatregelen 
en projecten die lopen, fietsen en 
verkeersveiligheid moeten stimuleren en 
verbeteren. De beleidsplannen gaan veel meer 
over het beleid rond verkeerslichten, multimodaal 
netwerkkader en verkeersmanagement, 
bijvoorbeeld hoe willen we het verkeer sturen 
(zoals meer groen voor fietsers). Advies om ze niet 
aan elkaar te knopen, maakt het alleen maar 
ingewikkelder. In UVP al onderwerpen met elkaar 
gecombineerd die voorheen los van elkaar werden
aanboden (destijds UVP Fiets en Actieplan 
Verkeersveiligheid). Agendacommissie akkoord.

PvhN infrastructuur, lelylijn o.a. Op LTA zetten Dit vraagt om gericht agenderingsverzoek. Komt in
ieder geval terug in halfjaarlijks gesprek over lobby
verstedelijking en mobiliteit.



Portefeuille Wethouder Van Niejenhuis
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
GroenLinks MJP wonen en 

stadsontwikkeling  
samen bespreken MJP wonen is onderdeel van MJP 

stadsontwikkeling
PvdA stand van zaken 

jongerenhuisvesting
2022-435 stand van zaken jongerenhuisvesting v. 
Niejenhuis → staat voor september maar lijkt me 
goed om ivm vertraging campus Zernike al eerder te 
bespreken voor het nieuwe schooljaar

Bij MJP (april) komt al monitor jongeren-
huisvesting, zou dan al (al dan niet apart van het 
MJP) geagendeerd kunnen worden. Bespreking 
piekopvang e.d. voor de zomer is lastig omdat het 
gaat om dagkoersen. Voor de zomer komt er nog 
wel een update met scenario’s (‘als dit gebeurt, 
dan doen we dat…’) Als fracties t.z.t. toch 
agenderingsverzoek overwegen is aan te bevelen 
eerst ambtelijk navraag te doen m.b.t. de situatie.

Stadspartij Voorontwerp MER en 
Omgevingsplan Stadshavens

betrekken omwonenden Op 11/3 wordt er een wandeling voor alle 
omwonenden / betrokkenen georganiseerd, 
raadsleden kunnen daarbij aansluiten. De 
agendacommissie heeft dit als voorlopig 
voldoende beoordeeld.

Stadspartij Broedplaatsenbeleid Komt dit nu ook daadwerkelijk? Staat al langere tijd 
op de LTA/Agenda

Het streven is om het daadwerkelijk in juni aan de 
raad aan te bieden

Stadspartij Omgevingsvisie en MER 
Meerstad (concept)

In gesprek met betreffende 
organisaties/omwonenden

T.z.t. bezien of een sessie op locatie 
zinvol/wenselijk is.

Stadspartij Deelplan Grunopark/ de 
Wierden: voorontwerp 
omgevingsplan

Hoorzitting /Inspraak moment in het gebied 
organiseren

Idem



Portefeuille Wethouder Molema
Fractie Onderwerp Wens Reactie agendacommissie
D66 Shelter City wij zouden graag zien dat het onderwerp Sheltercity naar 

voren wordt gehaald op de agenda en nog voor het 
zomerreces behandeld kan worden

Brief over Shelter City komt in 
februari.

PvdD Uitwerking ecologisch onderzoek 
Stadspark

Mijn fractie mist de uitwerking ecologisch onderzoek 
stadspark dat aankomende zomer plaatsvindt

Wordt toegevoegd aan LTA

Stadspartij Strategisch Evenementenbeleid Graag bespreken in samenhang met overige relevante 
stukken

Is zeker de bedoeling

Stadspartij Besluitvorming over 
inkoopstrategie specialistische schil
jeugdhulp

Expertmeeting ketenpartners? Agendacommissie neemt dit mee, 
evenals sessie met ambtelijke 
toelichting. Wordt nader uitgezocht 
wanneer raad aan de voorkant input
kan leveren. In verband met 
capaciteitsproblemen is e.e.a. nu 
nog niet duidelijk.

Stadspartij Locatieprofielen (na invoering 
omgevingswet)

Wat is het verband/reden tot uitstel? Hoe zit het met de 
herijking? Wat is er gebeurd met het beleidskader 
evenementen?

Reden van uitstel is de 
omgevingswet (hierin worden een 
aantal zaken rondom geluid in 
opgenomen). 
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