
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 12 januari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Lange Termijn Agenda 2023-2026 (raadsvoorstel 12 januari 2022)
Lange-Termijn-Agenda-2023-2026 

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

Joost de Graaf (bestuursadviseur burgemeester Schuiling), 06 11035110, joost.de.graaf@groningen.nl 
Michiel Smit  (bestuursadviseur wethouder Wijnja), 06 4680 1228, michiel.smit@groningen.nl 
Freek de Bos (bestuursadviseur wethouder Bloemhoff), 06 4140 2783, freek.de.bos@groningen.nl 
Gillis Ali (bestuursadviseur wethouder De Wrede), 06 5230 7534, gillis.ali@groningen.nl 
Hessel Luxen (bestuursadviseur wethouder Eikenaar), 06 5074 3463, hessel.luxen@groningen.nl 
Hiske Wiggers (bestuursadviseur wethouder Jongman), 06 3163 1844, hiske.wiggers@groningen.nl 
Sanne Ros (bestuursadviseur wethouder Broeksma), 06 5289 2979, sanne.ros@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 06 5540 6532, marieke.eillert@groningen.nl 
Nienke Bos (bestuursadviseur wethouder Molema), 06  5546 55572, nienke.bos@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, -in de meeste gevallen op voorstel van het 
college- geeft de raad houvast op de lange én kortere termijn. Wanneer is welk  onderwerp te 
verwachten en wat betekent dat voor de planning? De planning van de ambtelijke organisatie, het 
college en de raad. In die zin is deze agenda “van” het bestuur als geheel. De LTA van de raad geeft 
een overzicht van dat deel van de agenda van het college dat tot de bevoegdheden van de 
gemeenteraad behoort, plus de onderwerpen die daar door de raad zelf aan toegevoegd zijn. Denk 
aan een Initiatiefvoorstel, onderwerpen die voortkomen uit de uitvoering van een motie of uit een 
toezegging van het college aan de raad. Het zijn ook vooral deze laatste voorbeelden die bijdragen 
aan de dynamiek in de LTA. 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. 
Eén keer per jaar wordt de LTA door de raad vastgesteld, om vervolgens maandelijks door de 
agendacommissie aangepast te worden vanwege onvoorziene vertraging  en dergelijke. 

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.
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Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase mogen raadsleden hun wensen en bedenkingen mee geven 
aan het college, vragen stellen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar 
de mening van burgers of andere betrokkenen.

De sessie is vooral bedoeld om, evt. na ingewonnen informatie (bij bestuursadviseurs van de 
wethouders, zie hierboven bij ambtelijke contactgegevens), wensen vanuit de raad naar voren te 
brengen. Die wensen kunnen bestaan uit:

- een verzoek zijn om geplande onderwerpen eerder of later te agenderen
- een verzoek om onderwerpen die niet op de LTA staan alsnog toe te voegen
- een verzoek om aangekondigde onderwerpen voor te bereiden door middel van 

werkbezoeken, technische sessies, hoorzittingen of andersoortige beeldvormende 
bijeenkomsten

- een verzoek om de raad vroegtijdig te betrekken bij aangekondigde voorstellen door middel 
van bijvoorbeeld een startnotitie / discussienota.
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