
Besluitenlijst Presidium als Agendacommissie d.d. 1 juni 2022 

Agendapunt Dossier 

1. Besluitenlijst presidium als agendacommissie  25 mei jl. vastgesteld  

2. Agenderingsverzoeken / aanvragen werkbezoek  

a. Onttrekkingsvergunningen twee huishoudens (VVD) – nieuwe versie; 

na installatie nieuw college 

i. Besluit: honoreren voor september 

b. Burgeragendering Vrouwenstrijd (openstaand van vorige week) 

i. Besluit: z.s.m. plannen, wel twee afzonderlijke sessies voor 

de  twee genoemde onderwerpen 

 

3. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes) 

a. Kredietaanvraag-herbouw-gymzaal-De-Meet-te-Haren  

i. Besluit: vooralsnog conform 

 

Sportaccommodaties 

4. Ontvangen collegebrieven (linkjes) 

a. Stand-van-zaken-programma-outsourcing-ICT-1  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n. 

b. Jaarverslag-klachten-en-reactie-college-jaarverslag-Ombudsman-

Groningen-2021  

i. Besluit: naar goed gebruik agenderen i.a.v. Ombudsman 

 

 
Bedrijfsvoering-

algemeen 
 
Dienstverlening-

algemeen 

5. Openstaand 

a. Agenderingsverzoek Ontwikkelingen in participatie en democratie 

(beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (20/4): inplannen in mei-cyclus > 18/5 

ii. Vervolgactie: na overleg uitgesteld, eerst introductiesessie op 

dit terrein 

b. Aanvraag werkbezoek Alfacollege (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (11/5): honoreren voor september, in 

overleg bezien of ook niet andere MBO-scholen in Groningen 

hierbij betrokken kunnen worden 

ii. Vervolgactie: september 

c. Agenderingsverzoek gesprek schoolbesturen (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (oude raad): doorgeleiden naar nieuwe 

raad, najaar 2022 

ii. Vervolgactie: september 

d. Agenderingsverzoek broedplaatsenbeleid (beeld- en 

meningsvormend) 

i. Reeds genomen besluit (20/4): mei komt waarschijnlijk net te 

vroeg, mogelijk juni 

ii. Vervolgactie: oppakken na installatie nieuw college (najaar) 

e. Aanvraag werkbezoek Omrin (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (20/4): wachten op nieuwe 

uitnodiging voor kennismaking 

f. Sessie o.i.v. burgemeester met IMG / NCG (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (11/5): akkoord met beleggen van 

sessie 

ii. Vervolgactie: IMG bleek gerekend te hebben op na de zomer; 

inplannen in september; combi met NCG is volgens  

organisatie niet gelukkig (te verschillend); organisatie komt 

met memo voor nieuwe agendacommissie m.b.t. mogelijke 

vervolgsessies  in najaar 

 
 
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-herbouw-gymzaal-De-Meet-te-Haren
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Sport-en-bewegen/Sportaccommodaties
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-programma-outsourcing-ICT-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarverslag-klachten-en-reactie-college-jaarverslag-Ombudsman-Groningen-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarverslag-klachten-en-reactie-college-jaarverslag-Ombudsman-Groningen-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Bedrijfsvoering-incl-verbonden-partijen/Bedrijfsvoering-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Bedrijfsvoering-incl-verbonden-partijen/Bedrijfsvoering-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Dienstverlening/Dienstverlening-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Dienstverlening/Dienstverlening-algemeen


g. Sessie o.i.v. burgemeester (n.a.v. agenderingsverzoek Groningse 

Praktijken) over Veiligheidsonderwerpen (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (11/5): mi + av sessie in 

augustus/september diverse veiligheidsonderwerpen, o.a. 

Groningse Praktijken, en wietexperiment 

ii. Vervolgactie: 14 september (middag en avond)   

h. Aanvraag werkbezoek Platform Cultureel Erfgoed Groningen (PCEG) 

i. Reeds genomen besluit (25/5) : organiseren na zomerreces  

i. Aanvraag werkbezoek Wooninitiatieven i.o.,  

i. Reeds genomen besluit (25/5): organiseren na zomerreces 

j. Aanvraag werkbezoek Burgerinitiatieven (beeldvormend) 

i. Reeds genomen besluit (25/5): honoreren, in handen stellen 

van nog in te stellen werkgroep uit raad 
6. Cyclus 8 juni – 13 juli  

a. Politieke woensdag 8 juni (wijzigingen vastgesteld) 

i. Beeldvormend: Cliëntenraad, Rekening (concerncontrol), 

WarmteStad, Omgevingsplan irt Stadshavens 

ii. Meningsvormend: Noorderplantsoen/Stadsstrand (90 min.), 

OV-bureau (90 min) 

b. Politieke woensdag 15 juni (vastgesteld) 

i. Beeldvormend: Martiniplaza, Huishoudelijke hulp, Lege 

Plekken,  

ii. Meningsvormend: Warmtenet NW (90 min), Vrouwenstrijd 

(2x 60 min) 

c. Politieke woensdag 22 juni (doorkijk) 

i. Beeldvormend: Accountant, Elker, SAMEN, Adviescie voor 

de sport 

ii. Meningsvormend: Klachten/Ombudsman (90 min), 

Uithuiszettingen (90 min), Initiatiefvoorstel betaalbare 

woningbouw (90 min) 

d. Politieke woensdag 29 juni (doorkijk) 

i. Meningsvormend: Conformstukken (20 min), 

Gemeenterekening Sociaal (120 min), Ruimtelijk (120 min), 

Veiligheid en Algemeen/Financiën (150 min) 
• Conformstukken tot nu toe: Fietsparkeren / Damsterplein / 

Travertijnstraat / Reitdiepzone / De Meet Haren / ARCG / ODG 

ii. Insteek is om geen andere / parallelle sessies te plannen 

iii. NB Vragenuur naar 14.30 uur 

e. Politieke woensdag 6 juli (doorkijk) 

i. Raadsvergadering regulier + rekening (15.00) 

f. Politieke woensdag 13 juli (doorkijk) 

i. Raadsvergadering voorjaarsdebat (15.00) 

 
 
 
 
… 
Openbaar-Vervoer  
 
 
 
Energiebeleid-warmte  
… 
 
 
 
Dienstverlening-
algemeen  
Wonen-Algemeen  
Idem 
 
 
 
 
 

7. Update Lange Termijn Agenda 

a. voorgestelde wijzigingen vastgesteld 

b. voorgestelde toevoegingen vastgesteld 

 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Openbaar-Vervoer
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid/Energiebeleid-warmte
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Dienstverlening/Dienstverlening-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/04-Programma-4-Dienstverlening-en-Bestuur/deelprogramma-Dienstverlening/Dienstverlening-algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen

