Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 17 november 2021
1. Opening
De gemeentesecretaris kondigt twee raadsvoorstellen aan die eigenlijk in de raad van 24 november a.s. besproken
moeten worden.
Het gaat om een geheim raadsvoorstel en om het cameratoezicht Hoogkerk.
De gemeentesecretaris en de griffier stemmen e.e.a. af rondom het desbetreffende raadsvoorstel.
De bespreking rondom cameratoezicht Hoogkerk levert bij de agendacommissie ergernis op. Het is niet de eerste
keer dat er vanuit deze portefeuille onderwerpen op het laatste moment op de agenda moeten komen.
Met betrekking tot cameratoezicht Hoogkerk is reeds in een eerder stadium met de organisatie de planning
besproken (vanuit de organisatie is aangegeven dat besluitvorming diende plaats te vinden op 22 december). Deze
planning is ook met de bewonersorganisatie Hoogkerk gedeeld, zij willen een schriftelijke reactie aanleveren. De
agendacommissie vindt het belangrijk dat er mogelijkheid is om in te spreken (schriftelijk of digital), de griffie
neemt contact op met de bewonersorganisatie om e.e.a. af te stemmen.
2.

Besluitenlijst 10 november jl. wordt vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 10 november
Geen opmerkingen
.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
Geen agenderingsverzoeken ontvangen.

5. Cyclus 27 oktober – 24 november
a.
b.
c.

Collegebrieven
i. Voorbereiding op de wet inburgering 2021 (toegevoegd aan bespreking 17/11)
Vaststellen agenda 24 november (raadsvergadering)
Agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda.
De ICT-sessie staat als een geheime sessie op de agenda. Er zijn reeds een aantal geheime sessie geweest
en de agendacommissie vraagt zich af wanneer e.e.a. openbaar kan worden besproken. De voorzitter van
deze sessie zal dit meenemen en voorleggen aan de aanwezige raadsleden.

6. Cyclus 1 – 22 december
a.

b.

Raadsvoorstellen
i. Vaststelling detailhandel en horecabeleid ruimte voor retail – bespreken
ii. Aanleg verbindende bruggen Paddepoel – vooralsnog conform
iii. Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport – bespreken
iv. Actualisatie krediet aanpak ring Zuid en Groningen Spoorzone – vooralsnog conform
v. Voorbereidingskrediet insnijding Emmaviaduct – vooralsnog conform
vi. Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet Rodeweeshuisstraat – bespreken i.c.m. Grote
Markt en binnenstad
vii. Programma en overzicht onderwijshuisvesting – vooralsnog conform
viii. Eerste wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2020 –
vooralsnog conform
ix. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 – vooralsnog
conform
x. Vaststelling functioneel ontwerp en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet tijdelijke haltes
Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep – bespreken i.c.m. Grote Markt en binnenstad
xi. Mobiliteitsvisie Groningen goed op weg naar een leefbare en schone gemeente - bespreken
Collegebrieven
i. Stand van zaken toekomst met perspectief naar een volgende stap – bespreken
ii. Reactie op rapportage interim bevindingen 2021 – vooralsnog t.k.n.
iii. Voortgang Groninger projecten aanpak dak- en thuisloosheid – vooralsnog t.k.n.

c.

d.

e.

f.

iv. Startdocument preventie overleg Groningen samen voor meer gezonde jaren – vooralsnog t.k.n.
v. Actualisatie binnenstadsvisie en uitvoeringsprogramma wensen en bedenkingen – bespreken
i.c.m. Grote Markt
vi. Jaarverslag 2020 Ondernemersfonds Groningen – vooralsnog t.k.n.
Voorbereidingsmemo’s (worden doorgeschoven naar volgende week)
De volgende voorbereidingsmemo’s zijn akkoord:
i. Masterplan Meerstad (meningsvormend)
ii. Ontwerp structuurvisie en MER Reitdiepzone / bp Fr.weg 181 (meningsvormend)
iii. Detailhandels- en horecabeleid ruimte voor retail (meningsvormend)
iv. VGR Aanpak Ring Zuid (meningsvormend)
v. APVG / Carbidschieten (conform)
vi. Verlenging gezondheidsbeleid (conform)
vii. Herbenoemen leden RvT Openbaar Onderwijs (conform)
viii. Verordening Adviesgroep Sociaal domein (conform)
ix. Bruggen Paddelpoel (conform)
x. Programma en overzicht onderwijshuisvesting (conform)
xi. Verordening wijziging APVG (conform)
xii. IABB (beeldvormend + meningsvormend)
xiii. Mobiliteitsvisie (beeldvormend, inspraak + meningsvormend)
Diversen m.b.t. deze cyclus:
i. Waarschijnlijk komt er nog een brief betreffende de jaarwisseling. De agendacommissie besluit
om de brief af te wachten en dan te besluiten of deze geagendeerd dient te worden.
ii. Beeldvormende sessie financieringssystemen (n.a.v. Koosje / Wim met organisatie): er zal vanuit
PPRC / Victor uitleg gegeven worden over financierings- / organisatievormen in de Jeugdhulp,
WMO, Huishoudelijke hulp en Beschermd wonen. Daarnaast zal er aan de hand van schriftelijke
vragen die er gesteld zijn de raad meer inhoudelijk bijgepraat worden. Het komende jaar staat
voor alle vier takken van (her)aanbestedingstrajecten op het programma. De informatie die
tijdens de sessie op 1 december gedeeld wordt, kan als basisinformatie worden gebruikt voor
deze trajecten.
Vaststellen agenda 1 december a.s.
i. Beeldvormend
 Woonzorgvisie (90 min)
 IABB acc. sport en bewegen (60 min)
 Mobiliteitsvisie (70 min) – vragen voor deze sessie dienen vooraf aangeleverd te worden,
zodat deze tijdens de sessie kunnen worden beantwoord.
 Strategie werklocaties (70 min)
 Financieringssystemen (120 min)
ii. Meningsvormend
 Lokaal plan van aanpak versterking + agenderingsverzoek wisselwoningen (150 min, één
sessie met twee onderwerpen)
 Participatie omgevingswet (120 min)
Doorkijk 8 en 15 december
De agendacommissie neemt de agenda’s voor 8 en 15 december door. Deze worden voorlopig vastgesteld
en bekendgemaakt.

7. Openstaande agenderingen
a.
b.
c.

Soa testen (januari)
Kunstpunt werkbezoek (nieuwe raad)
Aanbod ACRG / Omrin (nieuwe raad)

a.
b.

De agendacommissie neemt kennis van en is akkoord het overzicht ‘restant 2021’.
LTA 2022
i. Er is een aantal reacties van fracties binnengekomen, de agendacommissie neemt hier kennis van.

8. LTA

ii. Het college heeft nog een week extra nodig om e.e.a. te bespreken
iii. De griffie zal bekijken of de lay-out van de LTA anders ingericht kan worden, zodat het beter
leesbaar is.
iv. Vanuit de agendacommissie wordt de suggestie gedaan om de begrotingsstructuur te gebruiken
bij de indeling van de LTA. De griffie zal hier naar kijken.

9. Rondvraag
De agendering van de conformstukken ziet eruit alsof er sprake is van de oude commissiestructuur. De
agendacommissie vraagt hier bij de griffie aandacht voor.

