Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 24 november 2021
1. Opening, m.k.a. griffier en gemeentesecretaris
2. Besluitenlijst 17 november jl.
a.
b.

wordt conform vastgesteld
Naar aanleiding van: voorzitter heeft contact gehad met burgemeester over ergernis m.b.t. proces rond
voorstel camera’s Hoogkerk; het voorstel had inderdaad wel eerder gekund, maar burgemeester vraagt
ook coulance mbt druk op organisatie OOV op dit moment. De agendacommissie toont begrip.

3. Terugblik Politieke Woensdag 17 november
a.
b.

m.b.t. sessie ICT: het is onduidelijk waarom deze op geheim is gezet, achteraf bleek alles openbaar te
kunnen
m.b.t. sessie huishoudelijke hulp: er was onvrede over beperkt beschikbare tijd; daarnaast bleek
collegebrief voor onduidelijkheid te zorgen, daardoor via dagmail twee keer extra info nodig

4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a.
a.

b.
c.
d.

Gezondheidsbeleid (college)
i. Agendacommissie overweegt risico dat oude raad hiermee nieuwe raad voor de voeten loopt.
Uitstel tot na de verkiezingen zal echter vertraging bij de opstelling van het nieuwe beleid
betekenen, terwijl het oude beleid net al met een jaar is verlengd. Daarom akkoord met
agendering in januari/februari, met de kanttekening / winstwaarschuwing dat nieuwe raad t.z.t.
ruimte moet krijgen voor bijsturing
Woonstrijd (burgeragendering)
i. Zal worden geagendeerd in januari rond behandeling meerjarenprogramma
Cliëntenraad, kennismaking
i. Wordt doorgeschoven naar nieuwe raad
De Held III (VVD)
i. Fractie heeft moeite met (opnieuw) uitstel en wil dit op korte termijn bespreken;
agendacommissie ziet daar geen ruimte voor, en geeft fractie de suggestie de kwestie via het
vragenuur aan te kaarten.

5. Cyclus 27 oktober – 24 november
a.
b.

Raadsvoorstellen
i. Wijziging-verordening-cameratoezicht-gemeente-Groningen-1 > toegevoegd aan raadsagenda
agenda 24 november (raadsvergadering) wordt doorgenomen

6. Cyclus 1 – 22 december
a.

b.

c.

Raadsvoorstellen
i. Herbenoeming-twee-leden-Raad-van-Toezicht-Stichting-Baasis > vooralsnog conform
ii. Lokaal-Plan-van-Aanpak-2022-versterkingsopgave-gemeente-Groningen > bespreken
iii. Co-investeringsfonds-voorstellen-2022 > vooralsnog conform
iv. Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022 > vooralsnog conform
v. Afronding-overdracht-gebouwen-aan-sportverenigingen-Gelijk-Speelveld > vooralsnog conform
vi. Werk-en-Ontwikkelprogramma-2022-2025 > bespreken
Collegebrieven
i. Opdrachtenmodel-laadinfrastructuur > vooralsnog t.k.n.
ii. Selwerd-herstructurering-De-Huismeesters > vooralsnog t.k.n.
iii. Normenkader-2021-en-stand-van-zaken-rechtmatigheidsverantwoording > vooralsnog t.k.n.
iv. Personeelstekorten-in-de-zorg > vooralsnog t.k.n.
v. Wijziging-vergoeding-ouderbijdrage-schoolfonds-VOS > vooralsnog t.k.n.
vi. Kijk-en-Luisteronderzoek-OOG-2021-1 > vooralsnog t.k.n.
vii. Update-Meerjarenprogramma-Sport-Bewegen-sportjaar-2021 > vooralsnog t.k.n.
viii. Winteropvang-voor-dak-en-thuislozen-in-Groningen-2021-2022 > vooralsnog t.k.n.
De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld
i. Woonzorgvisie (beeldvormend)
ii. Strategie werklocaties (beeldvormend)

d.

e.
f.

g.

iii. Financieringssystemen (beeldvormend)
iv. Lokaal Plan van Aanpak versterking + wisselwoningen (meningsvormend)
v. Participatie omgevingswet (meningsvormend)
vi. Gelijk Speelveld (conform)
vii. Co-investeringsfonds (conform)
viii. Kunstgrasvelden (conform)
ix. RvT Baasis (conform)
Diversen m.b.t. deze cyclus
i. Agendacommissie gaat akkoord met suggestie vanuit organisatie om vragenuur mobiliteitsvisie op
1 december geheel digitaal te doen, via Teams
ii. Mobiliteitsvisie algemeen: gevraagd wordt of het verstandig is om alle onderwerpen uit het
raadsvoorstel in één keer te behandelen en via één dictum daarover te besluiten. Conclusie is dat
het aan het college is om een dictum voor te leggen, en dat het aan de raad is om dit desgewenst
te amenderen. Verder zijn de verschillende onderdelen de afgelopen tijd uitvoerig besproken
(incl. inspraakmogelijkheden). Er is in december niet meer ruimte om ze afzonderlijk te
bespreken; als de beschikbare tijd onvoldoende blijkt, kan er altijd besloten worden tot uitstel van
besluitvorming en een vervolgsessie na de jaarwisseling.
iii. Aangekondigd wordt dat burgemeester nog met raadsvoorstel inzake cameratoezicht komt n.a.v.
de rellen van afgelopen zondag en daar graag nog dit jaar besluitvorming over ziet. Op 15
december is er ruimte voor meningsvormende sessie hierover.
iv. De bespreking van het raadsvoorstel Werk- en ontwikkelprogramma komt in de plaats van de
voorlopig geplande bespreking van de collegebrief Toekomst met perspectief (die laatste
bespreking wordt doorgeschoven naar januari)
v. Gevraagd wordt of de HRM-sessie kan worden gehouden in de Raadzaal Haren (enig beschikbare
ruimte), en of dat dan hybride kan m.b.v. MS Teams. Is akkoord.
Wijzigingen agenda 1 december a.s.
i. Zalen Omgevingswet – Financieringssystemen omgewisseld
De agenda voor 8 december a.s. wordt vastgesteld
i. Beeldvormend
 Gesprek openbaar onderwijs (90 min)
 Inspraak Regiovisie (60 min)
 Inspraak Binnenstad c.a. (60 min)
 Inspraak Mobiliteitsvisie (70 min)
ii. Meningsvormend
 Team JG WIJ Samen (80 min)
 Reitdiep / Friesestrweg 181 (80 min)
 Strategie werklocaties (70 min)
 IABB (accommodaties sport en bewegen) (70 min)
 Masterplan Meerstad (70 min) > bij deze bespreking gaat het erom dat de raad input
levert aan de voorkant, er ligt dus geen stuk; de projectleider zal worden gevraagd om
hiervoor vragen aan de raad aan te leveren, en/of alvast wat denkrichtingen voor te
leggen (actie: griffie)
Doorkijk agenda 15 december a.s.
i. Beeldvormend
 Gesprek over studenten (90 min)
 HRM sessie (90 min)
 Sporthal De Wijert > het burgercomité zal worden gevraagd om dit tot een uur te
beperken
ii. Meningsvormend
 Conformstukken (2x 5 min)
 Cameratoezicht (70 min)
 Stadhuis (60 min)
 Mobiliteitsvisie (70 min)
 Aanpak Ring Zuid (60 min)
 Regiovisie Jeugdhulp (80 min)





Werk- en ontwikkelprogramma (60 min)
Grote markt / binnenstad (80 min)
Retailvisie (60 min)

7. Openstaande agenderingen (p.m.)
a.
b.
c.

Soa testen (januari)
Kunstpunt werkbezoek (nieuwe raad)
Aanbod ARCG / Omrin (nieuwe raad)

8. Rondvraag
a. Vanuit de begeleidingscommissie Jeugdhulp wordt gemeld dat in tegenstelling tot de afspraak de conceptRegiovisie (niet vorige week, maar) pas deze week komt, en dan nog alleen onder embargo, naar de
raadsleden; pas op 1 december om 12.00 uur wordt het openbaar; dit geeft problemen m.b.t. de
raadpleging op 2 december, de deelnemers hebben dan erg weinig tijd zich voor te bereiden. Er is ergernis
over deze gang van zaken, niet zozeer vanwege het uitstel, maar vooral omdat de begeleidingscommissie
hier niet over is geïnformeerd maar er toevallig achter kwam. Dit geeft niet het gevoel dat de raad serieus
wordt genomen. Verder wordt de griffie verzocht voor de raadsleden een overzichtje te maken van alle
sessies de komende tijd rond het thema jeugd.

