
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 26 januari 2022

1. Opening (Karin van Engelenhoven vervangt gemeentesecretaris)

2. Besluitenlijst 19 januari jl. 
a. conform vastgesteld

b. Naar aanleiding van: Het voor 9 februari afgesproken werkbezoek WIJ komt voor de organisatie te vroeg, 

begeleidingscommissie vraagt of het bij wijze van uitzondering ook na de voorjaarsvakantie gepland mag 

worden. Ook al wil de agendacommissie liever geen precedent scheppen, en vraagt men zich af wat de 

oude raad nog met de informatie uit dat werkbezoek kan, ziet men geen doorslaggevende redenen om het 

verzoek te weigeren. De inhoudelijke afweging ligt bij de begeleidingscommissie.

3. Terugblik Politieke Woensdag 19 januari jl.
a. Geen bijzonderheden

4. Cyclus 2 – 16 februari 
a. Bespreking: De volgende raadsvoorstellen en collegebrieven worden voor bespreking geagendeerd

i. Samenwerkingsovereenkomst-Stadshavens-1   (cf LTA) 

ii. Woonzorgvisie   (cf LTA) > reeds eerder besloten tot agendering

iii. Ouderen-in-Groningen   (cf LTA) > als onderliggend stuk meenemen bij Woonzorgvisie

iv. Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-als-openbare-parkruimte   (niet op LTA) > reeds 

eerder besloten tot bespreken icm raadsvoorstel skatebaan

b. Conform / tkn: De volgende raadsvoorstellen en collegebrieven gaan vooralsnog conform / tkn

i. Overeenkomst-Dierenbescherming-Dierennoodhulp   (niet op LTA) 

ii. Aanvraag-suppletie-uitkering-gemeentefonds-niet-gesprongen-explosieven-1   (niet op LTA) 

iii. Ver-nieuwbouw-Katholieke-Daltonschool-Bisschop-Bekkers-wensen-en-bedenkingen   (cf LTA) 

iv. Uitvoeringsprogramma-Omgevingsrecht-2022-Wabo-en-Bodem   (niet op LTA) 

v. Ruimtelijk-perspectief-A7-corridor   (niet op LTA) 

vi. Reactie-motie-Heel-Groningen-zwemt-mee-met-Ranomi-Kromowidjojo   (niet op LTA) 

vii. Subsidieregeling-klimaatadaptatie   (cf LTA) 

viii. Boom-Effect-Analyse-BEA-opslagterrein-voorterrein-Suikerzijde    (niet op LTA) 
c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld

i. Huisvestingsverordening + Discussienota betaalbare woningbouw (beeld- en meningsvormend)
ii. Reglement van Orde (meningsvormend)

iii. Woonzorgvisie (meningsvormend)
iv. Skatepark + Stadspark (meningsvormend)
v. Maatschappelijk Vastgoed (meningsvormend)

vi. Lobby verstedelijking en mobiliteit (meningsvormend)
vii. Minervaplein en ramblas  + Dudok aan het diep (meningsvormend)
viii. Democratische vernieuwing: participatie + brief agenda (meningsvormend)

ix. Stadshavens (meningsvormend)
x. Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven (conform)
xi. Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp (conform)

d. Aangekondigde stukken die  deze week uit B&W komen
i. Wensen en bedenkingen aankoop pand bibliotheek Ten Boer 

ii. Voorlopige kadernota Muziekcentrum (beeld- en meningsvormende sessie reeds ingepland)
iii. Brief Motie Van Zorg naar Preventie 
iv. Lokaal preventieakkoord (meningsvormende sessie reeds ingepland)
v. Bij Van Houten nieuwe accommodatie Oosterparkwijk 

vi. Decembercirculaire 
vii. Logiesbelasting (brief met opties) (meningsvormende sessie reeds ingepland)
viii. Terugkoppeling week van het afval 

ix. Aanpak overlast houtrook (meningsvormende sessie wordt alvast ingepland)
e. Aangekondigd voor B&W 1 februari (via begeleidingscie.): 

i. Aanpassing subsidieverordening funderingen Woltersum > mag nog mee in februari-cyclus 
f. Wijzigingen 2 februari 

i. Ingeruimde tijd voor Woonzorgvisie (70 min) waarschijnlijk te kort, besloten wordt dit onderwerp 
te verhuizen naar de ochtend van 9 februari

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Samenwerkingsovereenkomst-Stadshavens-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Boom-Effect-Analyse-BEA-opslagterrein-voorterrein-Suikerzijde
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Subsidieregeling-klimaatadaptatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-Heel-Groningen-zwemt-mee-met-Ranomi-Kromowidjojo
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ruimtelijk-perspectief-A7-corridor
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitvoeringsprogramma-Omgevingsrecht-2022-Wabo-en-Bodem
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ver-nieuwbouw-Katholieke-Daltonschool-Bisschop-Bekkers-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvraag-suppletie-uitkering-gemeentefonds-niet-gesprongen-explosieven-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Overeenkomst-Dierenbescherming-Dierennoodhulp
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-als-openbare-parkruimte
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ouderen-in-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Woonzorgvisie


ii. Bespreking Skatepark / Stadspark wordt naar voren gehaald (16.30 uur) zodat er enige uitloop is 
in geval van insprekers

g. Vaststellen agenda 9 februari 
i. Ochtend: Succes for all (beeldvormend,(60 min) <> Woonzorgvisie (meningsvormend, 90 min) 

ii. Vragenuur naar voren, 14.00 uur
iii. Middag / meningsvormend: 

 Conformstukken (2x 10 min)
 Stadshavens (70 min) <> Preventie-akkoord (60 min)
 Betaalbare woningbouw ca (70 Min) <> Democr vernieuwing + partic. (90 min)
 Natuurinclusief bouwen (60 min) <> stavaza democr.vern. agenda (50 min)
 Minerva / Ramblas / Dudok (70 min) <> Logiesbelasting (60 min)
 Houtrook <> Muziekcentrum (80 min)

h. Voorlopige agenda 16 februari 
i. Beeldvormend: ICT outsourcing (90 min)

ii. Raadsvergadering (agendacie neemt kennis van voorlopige agenda)

5. Vaststellen update Lange Termijn Agenda 
a. De agendacommissie bespreekt de vanuit de organisatie ingebrachte wijzingen op de LTA. De griffie zal 

navragen waarom ‘Wietexperiment gesloten coffeeshopketen’ uitgesteld moet worden van Q2 naar Q3. 
b. De agendacommissie neemt kennis van de aangeleverde toevoegingen op de LTA.
c. De agendacommissie besluit stelt op basis van wijzigingen en toevoegingen de update van de LTA vast.
d. Volgende update 16 februari 

6. Rondvraag
a. Geconstateerd wordt dat de bestaande begeleidingscommissies bij de wisseling van de raad van 

rechtswege komen te vervallen. De griffie zal per begeleidingscommissie een verslagje maken van wat er 
de afgelopen tijd is gedaan en wat er nog te verwachten is. Aan de hand van deze documenten kan de 
nieuwe raad al dan niet besluiten tot het opnieuw instellen van één of meer begeleidingscommissies. Met 
name m.b.t. de Jeugdhulp leeft de wens dat er z.s.m. weer een begeleidingscommissie wordt ingesteld. 
Het is niet aan de agendacommissie om daar voorstellen voor te doen.

b. Geconstateerd wordt dat er geregeld op het laatste moment nog raadsvoorstellen worden ingevlogen die 
eigenlijk nog snel mee moeten, en die wel op de conformlijst zouden kunnen. Dit is in principe niet de 
bedoeling, de agendacommissie moet zelf kunnen beoordelen of iets al dan niet conform kan.
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