
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 9 februari 2022 

1. Opening, geen afwezigen 

2. Besluitenlijst 2 februari jl.  
a. Conform vastgesteld 

3. Terugblik Politieke Woensdag 2 februari jl.  
a. Geen opmerkingen 

4. Agenderingsverzoeken 
a. Aanvraag werkbezoek Vrijdag 

i. is in feite herhaling van eerder ontvangen en naar nieuwe raad doorgeschoven aanvraag; zie 
verder onder punt 6a 

b. Aanbod sessie SIEX (college) 
i. De agendacommissie heeft uitgebreid gesproken over dit aanbod van het college, geformuleerd 

in een brief die zeer recent is ontvangen. De afgesproken lijn was om - behoudens de reeds 
geplande - geen politieke sessies meer te organiseren voor de a.s. verkiezingen. Omdat bij de 
agendacommissie de indruk bestaat dat de raad toch behoefte heeft aan de aangeboden 
informatie, heeft zij uiteindelijk bij meerderheid besloten om het aanbod te accepteren en een 
beeldvormende sessie te organiseren op 16 februari a.s.  

5. Cyclus 2 – 16 februari  
a. Raadsvoorstellen 

i. Wijziging-subsidieverordening-funderingen-Woltersum > op conformlijst vandaag 

ii. Politieke-Woensdag-als-commissie-artikel-82-Gemeentewet > reeds gepasseerd icm RvO 

b. Collegebrieven > allen vooralsnog t.k.n., m.b.t. de nummers ii, iii en iv wordt aan nieuwe raad geadviseerd 
deze voor bespreking te agenderen 

i. Stand-van-zaken-continuering-en-uitbreiding-sociaal-emotionele-ondersteuning-aardbevingen 

ii. Tussenstand-nota-sociale-basis-en-accommodatienota 

iii. Opbrengsten-en-doorontwikkeling-Actieprogramma-Dak-en-Thuisloze-Jongeren 

iv. Passende-financiering-binnen-het-sociaal-domein 

v. Uitvoeringsprogramma-Leefbaarheid-en-Veiligheid-en-Actieprogramma-Mensenhandel-2022-

2024 

vi. Strategische-Agenda-Akkoord-van-Groningen-2022-2026 

c. Vastgesteld voorbereidingsmemo  
i. Subsidieverordening funderingen Woltersum 

d. Wijzigingen agenda 9 februari : geen 
e. Voorlopige agenda 16 februari  

i. Beeldvormend: ICT outsourcing , voorzitter Wim + SIEX (beeldvormend), voorzitter Rik 
ii. Raadsvergadering: de concept-agenda wordt doorgenomen; zoals het nu lijkt komt er bespreking 

over (amendementen/moties bij) de raadsvoorstellen Skatepark, Petersonschool, Fonds 
energietransitie, en Reglement van Orde; hier komen mogelijk nog raadsvoorstellen bij die 
vandaag op de agenda van de Politieke Woensdag staan, alsmede moties vreemd. 

6. Diversen 
a. Openstaande agenderingen t.b.v. nieuwe raad worden doorgenomen; afgesproken wordt de 

werkbezoeken alvast te plannen, en de planning van de overige agenderingsverzoeken over te laten aan 
de nieuwe raad. 

b. Evaluatie RIS: voorgesteld wordt om via de dagmail de huidige raadsleden (die ook het oude RIS nog 
hebben meegemaakt) te vragen om feedback m.b.t. het nieuwe RIS; akkoord. 

c. Volgende week laatste vergadering van agendacommissie (fysiek in Stadskerk), m.n. voor vaststelling 
update LTA en evt. advies aan opvolgers m.b.t. politieke woensdagen in april. 

7. Rondvraag 
a. Koosje is volgende week afwezig; zij geeft aan met heel veel plezier in deze commissie te hebben 

samengewerkt. 
b. Volgende week wordt het rapport van de Rekenkamer over de Ring Zuid verwacht. Vraag van de 

organisatie of bespreking daarvan aan de nieuwe raad wordt overgelaten. Dat is het geval. 
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