
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 16 februari 2022

1. Opening, m.k.a. Koosje van Doesen

2. Besluitenlijst 9 februari jl. wordt conform vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 9 februari jl. levert geen opmerkingen op  

4. Cyclus 2 – 16 februari 
a. Geen bijzonderheden qua planning
b. N.a.v. de bijeenkomst ICT-outsourcing hedenochtend: de agendacommissie acht het belangrijk dat de 

nieuwe raad z.s.m. op dezelfde wijze over de situatie wordt bijgepraat

5. Binnengekomen collegebrieven, gaan vooralsnog alle ter kennisname, het is aan de nieuwe raad om te 
bezien of er brieven nog besproken moeten worden. De agendacommissie acht dat in ieder geval 
waarschijnlijk t.a.v. nr c, terwijl nr m betrokken kan worden bij de via de LTA aangekondigde discussie 
over de toekomstbestendige jaarwisseling.

a. Voortgang-Pilot-Landelijke-Vreemdelingen-Voorziening
b. Tijdelijke-herstart-subsidieregeling-dorps-en-buurthuizen-Covid-19-voorjaar-2022
c. Regelingenwoud 
d. Voortgang-pilot-alternatief-vervoer-binnenstad
e. Stand-van-zaken-scholenplan-Gro-Up-2022
f. Uitkomsten-vervolgmetingen-uitstoot-Icopal
g. Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-september-december-2021
h. Verlenging-noodopvang-vluchtelingen
i. Maatregelen-fietsenstalling-Grote-Markt
j. Evaluatie-maatregelen-Noorderplantsoen-en-Stadsstrand 
k. Inkoopstrategie-Huishoudelijke-Hulp-2022
l. Stand-van-zaken-wijkvernieuwing-Lewenborg
m. Verloop-jaarwisseling-2021-2022-1 

6. Update LTA
a. De agendacommissie bespreekt de aangeleverde wijzigingen en toevoegingen, en stelt op basis daarvan de 

update van de LTA 2022 vast.
b. Aan de hand van de LTA 1e en 2e kwartaal na verwerking wijzigingen/toevoegingen wordt bezien over 

welke onderwerpen mogelijk al in april een sessie belegd zal worden
7. Afsluiting en overdracht

a. De griffie heeft een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raad, met daarin onder meer 
aandacht voor de reeds (in principe) toegezegde maar nog te plannen agenderingsverzoeken, een lijst met 
in februari binnengekomen collegebrieven die niet meer door de huidige raad geagendeerd konden 
worden, en adviezen / verwachtingen m.b.t. reeds in april te agenderen onderwerpen. Naast enkele 
collegebrieven wordt daarin ook nadrukkelijk het rapport van de Rekenkamer over de Ring Zuid vermeld. 
De agendacommissie gaat akkoord met dit document, en vraagt daarin ook de bovengenoemde sessie ICT 
outsourcing op te nemen als aandachtspunt. Ook blijft het belangrijk om een paar keer per jaar vanuit de 
agendacommissie een gesprek te voeren met iedere portefeuillehouder. Verder zal aandacht gevraagd 
worden voor de verschillende begeleidingscommissies die de huidige raad kent, zodat de nieuwe raad het 
evt opnieuw instellen van één of meer van zulke commissies goed kan overwegen.

8. Rondvraag
a. Er wordt gevraagd wanneer de uitvraag via de dagmail van evaluatieve opmerkingen t.a.v. het 

RIS gedaan wordt. De griffier zegt toe dat dit na de laatste raadsvergadering wordt opgepakt.
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