
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 2 februari 2022 

1. Opening 
m.k.a. René Bolle, Wim Koks, Christien Bronda en Wolbert Meijer 

Michiel Smit vervangt de gemeentesecretaris 

 

2. Besluitenlijst 26 januari jl.  
a. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Naar aanleiding van: wietexperiment – ministerie is ‘in the lead’, er is op dit moment noch met betrekking  

tot het landelijk experiment noch met de concretisering naar Groningen iets te melden, mocht er eerder 

dan Q3 iets te melden zijn, zal dit actief gebeuren. 

 

3. Terugblik Politieke Woensdag 26 januari jl. 
Geen opmerkingen 

4. Agenderingsverzoeken 
a. Openbaar Onderwijs, gesprek schoolbesturen – wordt meegenomen naar de nieuwe raad, agendering in 

het najaar.  
 

5. Cyclus 2 – 16 februari  
a. Raadsvoorstellen 

i. Decembercirculaire gemeentefonds 2021 > vooralsnog conform 
ii. Aanpak overlast door houtrook > reeds besloten tot bespreking (9/2) 

iii. Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 > conform (besproken in het 
presidium) 

iv. Nieuwe accommodatie bij Van Houten in de Oosterparkwijk > vooralsnog conform 
b. Collegebrieven  

i. Stand van zaken motie van zorg naar preventie > combineren met bespreking Lokaal Preventie 
Akkoord 

ii. Voornemen tot aankoop bibliotheekpand Ten Boer wensen en bedenkingen >  vooralsnog 
conform 

iii. Lokaal preventieakkoord > combineren met Stand van zaken motie van zorg naar preventie  
iv. Terugkoppeling Week van het Afval > vooralsnog t.k.n. 
v. Logiesbelasting mogelijkheden tot toepassing van tariefdifferentiatie > geagendeerd voor 9/2 

vi. Woningbouwproductie 2021 2025 > vooralsnog t.k.n. 
vii. Voorlopige kaders muziekcentrum De Nieuwe Poort > geagendeerd voor 9/2 

c. De volgende voorbereidingsmemo’s worden goedgekeurd:  
i. Muziekcentrum (beeldvormend) al voor vandaag, vaststelling achteraf 

ii. Logiesbelasting (meningsvormend)  
iii. Succes for All (beeldvormend) 
iv. Decembercirculaire (conform) 
v. Bibliotheekpand Ten Boer (conform) 

vi. Bisschop Bekkerschool (conform) 
vii. benoemen wethouders (conform) 

viii. Van Houten Oosterparkwijk (conform) 
ix. Lokaal Preventie Akkoord (meningsvormend) 
x. Aanpak overlast door houtrook (meningsvormend) 

xi. Nieuwe Poort (meningsvormend) 
d. Aankondigingen uit B&W 1 februari 

i. Aanpassing subsidieverordening funderingen Woltersum 
e. Wijzigingen agenda 9 februari  

i. Toevoegen vier extra conformstukken (zie hierboven onder a en d) 
ii. Voorstel combi Lokaal Preventie Akkoord en Van Zorg naar Preventie 

iii. Sessie preventie combineren met (deel) conformstukken (ivm aanwezigheid wethouder) 
iv. Invulling sessie(s) over Democratische Vernieuwing – er volgt een uitnodiging 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Decembercirculaire-gemeentefonds-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanpak-overlast-door-houtrook
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Procedure-benoemen-wethouders-gemeente-Groningen-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Nieuwe-accommodatie-bij-Van-Houten-in-de-Oosterparkwijk
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-motie-van-zorg-naar-preventie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voornemen-tot-aankoop-bibliotheekpand-Ten-Boer-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Lokaal-preventieakkoord
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Terugkoppeling-Week-van-het-Afval
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Logiesbelasting-mogelijkheden-tot-toepassing-van-tariefdifferentiatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Woningbouwproductie-2021-2025
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorlopige-kaders-muziekcentrum-De-Nieuwe-Poort


v. De sessie over het muziekcentrum zal 10 min later laten beginnen, zodat wethouder Van der 
Schaaf tijdig kan aanschuiven. 
 

f. Voorlopige agenda 16 februari  
De agendacommissie neemt kennis van de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 16 februari a.s. 

 
6. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd of de agendacommissie volgende week ook vergadert – ja, dat is het geval. 

 


