Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 22 december 2021
1. Opening
Josine Spier, Rik van Niejenhuis, m.k.a.
2.

Besluitenlijst 15 december jl.
a.

De besluitenlijst van 15 december jl. wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 15 december jl.
a.

Voor meerdere onderwerpen was er krap tijd beschikbaar. Waar mogelijk is de uitloopmogelijkheid
gebruikt.

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
i. Succes for All (college): De aangeboden beeldvormende sessie plannen in februari indien daar ruimte voor is in
de planning. Anders doorschuiven naar nieuwe raad.
ii. Democratische vernieuwing (begeleidingscie.): Een sessie over de visie op participatie (i.v.m invoering
Omgevingswet). Agenderen in februari, eventueel brief Groninger model hier aan koppelen.

5. Cyclus 1 – 22 december
a.

Agendacommissie neemt kennis van de agenda van 22 december.

6. Cyclus 12 – 26 januari
a.

Raadsvoorstellen
i. Transitiestrategie-omgevingsplan > vooralsnog conform
ii. Uitvoeren-motie-Onderzoek-de-rol-van-de-overheid-in-het-slavernijverleden > vooralsnog
conform
iii. Warmtenet-Selwerd-Zuid-Uitbreiding-distributienet > bespreken (gezamenlijk met raadsvoorstel v
en collegebrief i).
iv. Wijziging-verordening-tot-wijziging-van-de-Algemene-Plaatselijke-Verordening-Groningen-2021 >
vooralsnog conform
v. Wijkvernieuwing-Sunny-Selwerd-herinrichting-Selwerd-West-en-Oost > bespreken (zie iii)

b.

Collegebrieven
i. Wijkvernieuwing-Sunny-Selwerd-samenwerking-WarmteStad > bespreken( zie a: iii)
ii. Jaarverslag-2020-Toezicht-calamiteiten-en-geweld-Wmo > vooralsnog t.k.n.
iii. Boom-Effect-Analyse-BEA-Kaderrichtlijn-Water-KWR-maatregelen-nabij-het-Martiniziekenhuis >
vooralsnog t.k.n.
iv. Uitvoeringsagenda-circulaire-economie > bespreken (zelfde dag: beeldvormend in de ochtend en
meningsvormend in de middag)
v. Reactie-op-motie-Het-IJslands-preventiemodel > bespreken, i.c.m. toekomst met perspectief
vi. Groninger-DIgitale-Ambitie > vooralsnog t.k.n.
vii. Overname-personeel-Waste-Vision > vooralsnog t.k.n.
viii. Nota-Dieren > bespreken

c.

De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld:
i. Toekomst met perspectief (meningsvormend)
ii. Wijkvernieuwing Selwerd c.a. (meningsvormend)
iii. Nota dieren (meningsvormend)
iv. Burgeragendering Woonstrijd (meningsvormend)
v. MJP Stadsontwikkeling 2x (meningsvormend)
vi. Agenda Toegankelijk Groningen (meningsvormend)
vii. Uitvoeringsagenda Circulaire Economie (meningsvormend)
viii. Gesprek Openbaar Onderwijs (beeldvormend)
ix. Ja ja sticker (conform)
x. Raadsvoorstel Slavernijverleden (conform)

xi.
xii.
xiii.
xiv.

Transitiestrategie omgevingsplan (conform)
Raadsvoorstel Wijziging APV (conform)
Gezondheidsbeleid (meningsvormend)
Soa-testen (meningsvormend)

d.

De agendacommissie neemt kennis van de voorgestelde agenderingen

e.

De agendacommissie neemt kennis van de aankondiging van de stukken uit het college van 21 december
2021. Van deze stukken wordt alleen het voorstel over de Omgevingsvisie op voorhand nog geagendeerd
in januari. De overige stukken worden t.z.t. meegenomen bij de overwegingen voor de cyclus van februari.

f.

Restant LTA 2021
i. De agendacommissie neemt kennis van de opmerkingen.
ii. De agendacommissie gaat (na één aanpassing) akkoord met het afvoeren van de aangegeven
onderwerpen.
iii. De agendacommissie gaat akkoord met het toevoegen van de overgebleven items aan de LTA
2022

g.

LTA januari 2022
i. De agendacommissie neemt kennis van de opmerkingen.

h.

Overweging:
i. De agendacommissie gaat akkoord met het op 19 januari gebruiken van het uur voorafgaand aan
het vragenuur (14.15-15.15 uur) voor meningsvormende sessies (gelet op de drukte).

i.

Naar aanleiding van eerder geopperde combinaties:
i. Agenderingsverzoeken Gezondheidsbeleid (college) én Soa-testen (fracties). Het wordt
geagendeerd als één sessie met twee verschillende onderwerpen.
ii. MJP Leefkwaliteit/Energie/Ruimtelijke economie én Agenda Toegankelijk Groningen én
Uitvoeringsagenda Circulaire Economie: Het wordt geagendeerd als drie aparte onderdelen.
iii. Ontwikkelingen Stationsgebied én Glaudé-locatie én Voortgang muziekcentrum De Nieuwe Poort.
Vanwege de ruimtelijke insteek wordt het geagendeerd als één geheel.

j.

Politieke Woensdag 12 januari. De agendacommissie gaat akkoord met de volgende agenderingen:
i. Meningsvormend middag/avond Radesingel:
 Werk- en ontwikkelprogramma (70 min)
 Toekomst met perspectief (70 min)
 Nota dieren (70 min)

Reglement van Orde (70 min)
ii. Meningsvormend middag/avond Topweer:

Wijkvernieuwing Selwerd (80 min)
 Burgeragendering Woonstrijd (60 min)
 MJP 1/3/4 (Perpectief / Wonen / Mobiliteit) (150 min)
 Icm brief prestatieafspraken en lobbygesprek verstedelijking/mobiliteit
(bespreekpunten volgen)

k.

Politieke Woensdag 19 januari. De agendacommissie gaat akkoord met de volgende agenderingen:
i. Beeldvormend ochtend:
 Gesprek Openbaar Onderwijs (90 min)
 Circulaire economie (60 min)
ii. Meningsvormend middag/avond Radesingel:
 Conformstukken (10 min)
 Omgevingsvisie (120 min)
 Stationsgebied / Glaudé / Nieuwe Poort (150 min)
iii. Meningsvormend middag/avond Topweer:
 MJP 2/5/6 (Leefkwaliteit / Energie / Ruimtelijke economie) (80 min)
 Circulaire economie (60 min)
 Agenderingsverzoek Gezondheidsbeleid/Agenderingsverzoek SOA-testen (150 min)
iv. extra sessies vroeger in de middag:



l.

Welkomstpakket (60 min) (indien mogelijk in Topweer, anders in februari)
Agenda Toegankelijk Groningen (60 min)

Voorstel 26 januari (dag van de raad): de agendacommissie gaat akkoord
i. Beeldvormend ochtend:
 Stapelings- en doorbraakproject (90 min)

7. Diversen
Nvt

8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

