
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 12 januari 2022 

1. Opening 

m.k.a. Christien Bronda (Karin van Engelenhoven vervangt) 

 

2. Besluitenlijst 22 december jl.  
a. Wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 22 december jl. 
 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.  
a. Circulaire economie (ChristenUnie)  

i. De agendacommissie had dit zelf al geagendeerd, het agenderingsverzoek (+ de antwoorden op 

de schriftelijke vragen zullen worden toegevoegd aan de agenda. 

b. IJslands preventiemodel (ChristenUnie) 

i. De agendacommissie had dit zelf al geagendeerd, i.c.m. de collegebrief Toekomst met 

perspectief. Achteraf was dit een geen gelukkige combinatie. De griffie vraagt bij de indieners na 

of bespreking ook met de nieuwe raad kan plaatsvinden. 

c. Masterplan Meerstad (aanbod college) 

i. De agendacommissie besluit om het aanbod voorbij te laten gaan. Het conceptplan zal 

terugkomen in de nieuwe raad. 

 

5. Cyclus 12 – 26 januari  
a. Raadsvoorstellen 

i. Kadernota-positief-opgroeien (LTA febr.) > bespreken  
ii. Vaststelling-omgevingsvisie-Levende-Ruimte (LTA jan.) > is op 19/1 geagendeerd 

 
b. Collegebrieven  

i. Update-actieprogramma-ondernemen-met-impact-2021 (LTA dec.) > vooralsnog tkn 
ii. Ontwerpbestemmingsplan-Herziening-Parkeren-2021 (niet op LTA) > vooralsnog tkn 

iii. Financiele-bijdrage-manifestatie-Bitterzoet-Erfgoed (niet op LTA) > vooralsnog tkn 
iv. Correctie-activering-Btw-betreffende-riolering (niet op LTA) > navraag bij het Auditcommittee of 

de raad nog een keuze heeft.  
v. Stand-van-zaken-democratische-vernieuwingsagenda (LTA dec.) > wordt betrokken bij de sessie in 

februari (agenderingsverzoek vanuit begeleidingscommissie democratische vernieuwing)  
vi. Reactie-motie-maai-mei-niet (LTA jan.): vooralsnog tkn 

vii. Uitkomsten-BO-Hoofdvaarweg-Lemmer-Delfzijl (niet op LTA) vooralsnog tkn 
viii. Doorontwikkeling-Europapark (LTA dec.) > vooralsnog tkn 

ix. Toelichting-op-capaciteitsvraagstuk-en-druk-handhaving-in-de-openbare-ruimte (niet op LTA) > 
vooralsnog tkn 

x. Zonnevoetpad-Kolenkade (niet op LTA) > vooralsnog tkn 
xi. Principebesluit-verzelfstandiging-CKC-Haren (LTA jan.) > vooralsnog conform (= wensen en 

bedenkingen) 
xii. Reactie-aanbevelingen-rekenkameronderzoek-Vensterscholen (LTA dec.) > vooralsnog tkn 

xiii. Routekaart-Verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed (LTA jan.) > bespreken februari (= wensen 
en bedenkingen richting collegeonderhandelingen) 

xiv. OV-bureau-Groningen-Drenthe-aangepaste-begroting-2021-2022-meerjarenraming-2023-2026-
dienstregeling-2022-en-vastgestelde-tarieven-2022 (niet op LTA) > vooralsnog tkn 

xv. Ontwerpbestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen-en-ontwerp-afwegingskader-
Cultuurhistorie (LTA mei/juni ‘22) > vooralsnog tkn 

xvi. Discussienota-betaalbare-woningbouw  (LTA febr.) > achtereenvolgens beeld- en 

meningsvormend in februari 

xvii. Verloop-jaarwisseling-2021-2022 (niet op LTA) > vooralsnog tkn 

 

c. Aangekondigd door audit committee (moet nog mee met conformstukken volgende week) 
i. Raadsvoorstel afsluiten nieuw accountantscontract (bijlage, a.s. donderdag op RIS) 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kadernota-positief-opgroeien
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-omgevingsvisie-Levende-Ruimte
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Update-actieprogramma-ondernemen-met-impact-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Herziening-Parkeren-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-bijdrage-manifestatie-Bitterzoet-Erfgoed
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Correctie-activering-Btw-betreffende-riolering
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-democratische-vernieuwingsagenda
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-maai-mei-niet
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitkomsten-BO-Hoofdvaarweg-Lemmer-Delfzijl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Doorontwikkeling-Europapark
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toelichting-op-capaciteitsvraagstuk-en-druk-handhaving-in-de-openbare-ruimte
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Zonnevoetpad-Kolenkade
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Principebesluit-verzelfstandiging-CKC-Haren
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-aanbevelingen-rekenkameronderzoek-Vensterscholen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Routekaart-Verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-Groningen-Drenthe-aangepaste-begroting-2021-2022-meerjarenraming-2023-2026-dienstregeling-2022-en-vastgestelde-tarieven-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-Groningen-Drenthe-aangepaste-begroting-2021-2022-meerjarenraming-2023-2026-dienstregeling-2022-en-vastgestelde-tarieven-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen-en-ontwerp-afwegingskader-Cultuurhistorie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwerpbestemmingsplan-Gebouwd-Erfgoed-Groningen-en-ontwerp-afwegingskader-Cultuurhistorie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Discussienota-betaalbare-woningbouw
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verloop-jaarwisseling-2021-2022


 
d. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld: 

i. Toekomst met perspectief (aangepast) - vaststelling achteraf 
ii. Wijkvernieuwing Selwerd c.a. (aangepast) - vaststelling achteraf 

iii. Stationsgebied (beeldvormend) - vaststelling achteraf 
iv. Omgevingsvisie (meningsvormend) 
v. Positief opgroeien (meningsvormend) 

vi. Circulaire economie (beeldvormend) 
vii. Stapelings- en doorbraakproject (beeldvormend) 

 
e. Wijziging Politieke Woensdag 12 januari 

i. IJslands model losgekoppeld van Toekomst met perspectief 

• De griffie overlegt met de indieners of bespreking met de nieuwe raad kan plaatsvinden. 
ii. Extra raad (incl. voorbereidende cie.) vanaf 21.15 uur 

• Reglement van Orde > moet verplaatst worden  

• MJP wonen / mobiliteit > bekijken of er een vervolgsessie nodig is 
iii. Toegevoegd: bespreekpunten lobby verstedelijking en mobiliteit. De bespreekpunten waren wat 

laat aangeleverd, dit had te maken met de kerstvakantie. 
 

f. Wijziging Politieke Woensdag 19 januari 
i. De agendacommissie is akkoord met het voorstel programma sessie over gezondheidsbeleid  

• 20.00 beeldvormend (input voor discussie) 

• 20.45 meningsvormend gezondheidsbeleid 

• 22.00 meningsvormend SOA-testen 
 

g. 26 januari (dag van de raad) 
i. Beeldvormend ochtend: 

• Stapelings- en doorbraakproject (90 min) 
ii. De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van de raadsvergadering. 

 

6. Doorkijk cyclus 2 – 16 februari  
a. Reeds afgesproken agenderingen 

i. Succes for All (college) indien daar ruimte voor is in de planning, anders doorschuiven naar 
nieuwe raad.  

ii. Democratische vernieuwing (begeleidingscie.): de brief over het Groninger zal hieraan gekoppeld 
worden.  

 
b. Vanuit voorgaande punten:  

i. Kadernota Positief Opgroeien 
ii. Discussienota Betaalbare Woningbouw (beeld- en meningsvormend) 

iii. Maatschappelijk Vastgoed 
iv. Reglement van Orde 
v. Evt. voortzetting sessie MJP Wonen (mogelijk i.c.m. bovenstaande discussienota?) 

 
c. De agendacommissie neemt kennis van de mogelijke agendering van stukken vanuit B&W en constateert 

dat stukken laat aangeleverd worden. Karin neemt dit mee richting college. 
 

d. Aangekondigd door SP en PvdA 
i. Voorstel Binnenstadsvervoer 

 
e. LTA Q1  

i. Op 26 januari zullen de wijzigingen worden besproken, de raadsadviseurs / bestuursadviseur 
stemmen af. 

ii. Voor de sessies in februari is beperkt tijd. De agendacommissie zal via de dagmail een signaal 
afgeven dat de meningsvormende sessies wellicht eerder beginnen dan 16.30 uur, dit zal ook aan 
het college worden gemeld.  



7. Rondvraag 
De agendacommissie constateert dat er 7 collegebrieven niet op de LTA vermeld stonden en vraagt hier aandacht 
voor. De raadsadviseurs zullen dit meenemen in hun overleggen met de bestuursadviseurs en ook Karin zal dit 
meenemen.  
 


