
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 1 december 2021

1. Opening, de gemeentesecretaris is met kennisgeving afwezig

2. Besluitenlijst 24 november jl. 
a. Er is enige discussie over de formulering bij de rondvraag. De perceptie vanuit het college is anders dan 

hier verwoord. Besloten wordt de tekst wel te handhaven. Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3. Terugblik Politieke Woensdag 24 november 
a. Geen opmerkingen

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 
a. Aanvraag werkbezoek Vrijdag

i. Conform aanvraag wordt dit meegenomen naar nieuwe raad

5. Cyclus 1 – 22 december 
a. Raadsvoorstellen

i. Vaststelling-Financiele-Verordening-gemeente-Groningen-2021   > vooralsnog conform

ii. Deelname-experiment-centrale-stemopneming-gemeenteraadsverkiezing-2022   > vooralsnog 

conform

iii. Begrotingswijzigingen-3e-kwartaal-2021   > vooralsnog conform

iv. Regiovisie-jeugd-regio-Groningen-EMBARGO-tot-1-december-12-00-uur   > bespreekonderwerp

b. Initiatiefvoorstellen

i. Initiatiefvoorstel-Welkomstpakket-Groningen-S-S-Stadspartij-100-PvdA-D66-24-11-2021   > 

bespreken in januari, na ontvangst preadvies college

c. Collegebrieven

i. Terugblik-op-zondag-21-november-2021   > reeds besproken in vragenuur

ii. Terugblik-op-proces-van-herindeling   > vooralsnog t.k.n.

iii. Voortzetten-vrijlaten-eindejaarsuitkering-2021-2022   > vooralsnog t.k.n.

iv. Agenda-Toegankelijk-Groningen-2022-2025   > bespreken in januari

v. Aanwijzingsbesluit-lachgasverbod-omgeving-Westerhaven-Westersingel   > vooralsnog t.k.n.

vi. Onderzoeksrapport-Lege-plekken-ontvreemding-van-Joods-vastgoed-en-rechtsherstel-in-de-  

gemeente-Groningen-1940-1955 > vooralsnog t.k.n.

vii. Terugkoppeling-Motie-Maatschappelijke-Diensttijd   > vooralsnog t.k.n.

d. Voorbereidingsmemo’s

i. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld

 Gesprek openbaar onderwijs (beeldvormend)

 Inspraak binnenstad grote markt retail (beeldvormend)

 Inspraak regiovisie (beeldvormend)

 Gesprek over studenten (beeldvormend)

 Binnenstad Grote Markt ca (meningsvormend)

 Revitalisering Stadhuis (meningsvormend)

 Werk- en ontwikkelprogramma (meningsvormend)

 Emmaviaduct (conform)

 Krediet ARZ Spoorzone (conform)

 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (conform)

 Begrotingswijzigingen 3e kwartaal (conform)

 Deelname experiment centrale stemopneming (conform)

 Financiële verordening 2021 (conform)

ii. Aan te passen:

 Team Jeugd en Gezin > Gebleken is dat er nog te veel informatie niet bekend is bij de 

raad om nu al meningsvormend over dit onderwerp te kunnen spreken. Daarom zal nu 

de meningsvormende sessie worden omgezet naar een beeldvormende sessie. Met 

daarbij het verzoek aan het college om vooraf aan te geven op welke punten aanvullende 

informatie verstrekt zal worden tijdens de beeldvormende sessie, en zo mogelijk al een 

deel daarvan schriftelijk te doen toekomen. Een afvaardiging van de agendacommissie 

gaat met de wethouder in gesprek over de informatie-uitwisseling met de raad. 
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e. Diversen m.b.t. deze cyclus

i. Het raadsvoorstel cameratoezicht wordt op 7 december besproken in het college, daarna z.s.m. 
richting raad t.b.v. bespreking 15/12. Akkoord. 

f. Wijzigingen agenda 1 december a.s.

i. Alle beeldvormende sessies voorlopig volledig digitaal

g. Wijzigingen agenda 8 december a.s.

i. Gesprek openbaar onderwijs > vervroegd naar 10.00 uur op verzoek van schoolbestuur. Vanuit de 

agendacommissie wordt de suggestie meegegeven dat dit jaarlijkse gesprek voortaan breder 

wordt ingestoken, met ook andere schoolbesturen (actie griffie).  

h. Vaststellen agenda 15 december a.s. 

i. Beeldvormend

 Gesprek over studenten (90 min)

 HRM sessie (90 min)

 Sporthal De Wijert (60 min)

ii. Meningsvormend

 Conformstukken (10 min) 

 Vaststelling verordening tot wijziging APVG 2021 en de Nadere regels 

carbidschieten gemeente Groningen 

 Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022

 Verlenging nota gezondheidsbeleid

 Aanleg verbindende bruggen Paddepoel

 Actualisatie krediet aanpak ring Zuid en Groningen Spoorzone

 Voorbereidingskrediet insnijding Emmaviaduct

 Programma en overzicht onderwijshuisvesting

 Eerste wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Groningen 2020

 Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

2021

 Co-investeringsfonds voorstellen 2022 

 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 

 Afronding overdracht gebouwen aan sportverenigingen Gelijk Speelveld 

 Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2021

 Deelname experiment centrale stemopneming gemeenteraadsverkiezing 2022

 Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2021

 Lange Termijn Agenda Raad 2022 (nog te ontvangen)

 Middelen ten behoeve van versterken vertrouwen locale democratie (nog te 

ontvangen)

 Cameratoezicht (60 min)

 Stadhuis (60 min) 

 Mobiliteitsvisie (80 min)

 Aanpak Ring Zuid (60 min)

 Regiovisie Jeugdhulp (80 min)

 Werk- en ontwikkelprogramma (60 min)

 Grote markt / binnenstad (80 min)

 Retailvisie (60 min)

i. Doorkijk raadsvergadering 22 december a.s.

i. Benoemingen

 Herbenoemen leden van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs 

Groningen

 Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Baasis

ii. Conformstukken

 Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte – Nieuwe Ruimte

 Zie verder hierboven bij 15/12

iii. Afhankelijk van bespreking in meningsvormende sessies

 Lokaal Plan van Aanpak 2022 versterkingsopgave gemeente Groningen



 Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181

 Vaststelling strategie werklocaties

 Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport

 Mobiliteitsvisie Groningen goed op weg, naar een leefbare, schone en gezonde 

gemeente

 Werk- en ontwikkelprogramma 2022-2025

 Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt

 Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet Rodeweeshuisstraat

 Vaststelling functioneel ontwerp en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet tijdelijke 

haltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep

 Vaststelling detailhandel- en horecabeleid (Ruimte voor Retail)

 Regiovisie Jeugd regio Groningen

6. Openstaande agenderingen (p.m.)
a. Soa-testen > januari
b. Woonstrijd > januari
c. Gezondheidsbeleid > januari
d. Toekomst met perspectief > januari

7. LTA
a. Deze week komt definitieve input B&W t.a.v. LTA, t.b.v. presidium volgende week en vaststelling door raad 

eind december
b. Volgende week in agendacommissie: LTA januari / februari > doorkijk laatste twee (korte!) cycli

8. Diversen
a. Vanuit de organisatie is aangegeven dat de verordening Logiesbelasting nog in deze bestuursperiode ter 

besluitvorming kan worden aangeboden (raad van februari). Het is de intentie om dit raadsvoorstel op 18 
januari in het college te bespreken en daarna z.s.m. naar de raad ter bespreking. Akkoord.

9. Rondvraag
a. Verzoek om na te denken over het fenomeen ‘vertrouwelijke mededeling’; past niet bij vragenuur en ook 

niet bij een specifieke sessie; bovendien zorgt de typering ‘vertrouwelijk’ voor enig ongemak omdat die 
geen formele status heeft. Wordt meegegeven aan commissie werkwijze.
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