
Besluitenlijst agendacommissie d.d. 28 september 2022
Agendapunt Dossier

1. De agenda wordt vastgesteld.
Karin van Engelenhoven vervangt Christien Bronda
Afw. Josine Spier / Sven van Erp

2. Besluitenlijst d.d. 21 september 2022. jl. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Terugblik Politieke Woensdag d.d. 21 september 2022 jl.
Geen opmerkingen. 

4. Update LTA vaststellen
De agendacommissie stelt de wijzigingen en toevoegingen vast. 

5. Voorbereiding LTA-gesprekken met wethouders 
De agendacommissie bespreekt voor elk LTA-gesprek vooraf welke onderwerpen 
aan de orde komen. 

a. Algemene punten:
i. Terugblik / ervaringen etc.

ii. Thema’s uit coalitieakkoord
iii. Werkbezoeken / sessies op locatie i.r.t. LTA (ook in relatie tot 

wijkwethouderschap)
iv. Welke grote onderwerpen staan er op de LTA en is het mogelijk 

‘treintjes’ te maken zodat de raad goed in positie is.
b. Specifieke onderwerpen per wethouder o.m.:

Jongman (6/10)
i. Hoe komt de raad goed in positie over de sportonderwerpen, wat

is de samenhang tussen de verschillende ‘losse’ onderwerpen. 
ii. Traject rond Kardinge 

Eikenaar (12/10)
i. Zaken rondom armoede; bekijken wanneer wat op de agenda 

komt / moet. 
Molema (13/10)

i. SAMEN. / jeugdzorg 
De griffie maakt een verslag van elk gesprek en dit verslag komt terug in de 
agendacommissie. Na de ‘eerste ronde’ LTA-gesprekken zal de agendacommissie 
evalueren. 
6. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a

a. Meningsvormend
i. Woonruimteverdeling > agendacommissie besluit dit onderwerp 

mee te nemen in het LTA-overleg op 14 oktober a.s. 
b. Beeldvormend / technisch

i. Spoed  : de agendacommissie besluit het verzoek van het college 
over een spoedoverleg over gevolgen inflatie en energiecrisis te 
honoreren. De gemeentesecretaris zal een agenda maken met 
daarin de inhoud / onderwerpen van de sessie. De 
agendacommissie besluit dat de sessie besloten is, dit om vrijuit 
met elkaar in gesprek te kunnen en het scheppen van 
verwachtingen te temperen. De sessie zal worden ingepland op 5 
oktober a.s. van 19.00 – 20.30 uur in de Nieuwe Raadzaal. 

ii. Technische sessie TopsportZorgcentrum (afspraak in 
meningsvormende sessie) – de agendacommissie besluit dit in te 
plannen op 26 oktober a.s. 

iii. Aanbod beeldvormende sessie verkeerskundige aspecten 
Westflank (i.p.v. LTA-item Westflankstudie) – de 
agendacommissie besluit dit in te plannen in de cyclus van 



nov/dec. 
iv. Suggestie n.a.v. veiligheidsbijeenkomst (aangedragen vanuit 

raad): technische sessie over Bibob – wordt meegenomen in het 
LTA-overleg met de burgemeester. 

v. Beeldvormende sessie Gebiedsvisie Kardinge – wordt 
meegenomen in het LTA-overleg met de wethouder, tijdens dit 
overleg zal ook worden gevraagd naar de samenhang met het 
raadsvoorstel toekomst Kardinge. 

c. Werkbezoeken (incl. maandelijkse afweging)
i. Ontmoeting met FC en andere gebruikers het 

TopsportZorgcentrum (verzoek uit meningsvormende sessie) – 
wordt meegenomen in het LTA-overleg met de wethouder, in 
ieder geval inplannen na de technische sessie over het 
TopsportZorgcentrum. 

ii. Werkbezoek Warmtestad – wordt ingepland in Q1 van 2023
iii. Belevingsexcursie met Werkgroep Toegankelijk Groningen 

(afspraak in beeldvormende sessie) – wordt ingepland in januari 
2023. 

iv. Suggestie om in aanloop naar bespreking Economisch Programma
werkbezoek te organiseren bij ondernemers (aangedragen vanuit
raad) – zal worden meegenomen in het LTA-overleg met de 
wethouder. 

v. Werkbezoeken op eigen initiatief agendacie?- wordt 
meegenomen in de LTA-overleggen -> wijkwethouders.

7. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes)
a. Benoeming-raadsleden-Meerschap-Paterswolde   

i. Vandaag op de agenda - conform
b. Kredietaanvraag-Dudok-aan-het-Diep  

i. De agendacommissie besluit om dit raadsvoorstel te agenderen.
c. Gebiedsbegroting-De-Suikerzijde  

i. De agendacommissie besluit om dit raadsvoorstel te agenderen. 

8. Ontvangen collegebrieven (linkjes)
a. Stand-van-zaken-motie-doorstroming-Reitdiephaven  

i. Vooralsnog t.k.n.
b. Collegebrief-511416-2022   

i. Vooralsnog t.k.n.

…

9. Verwacht op basis van LTA voor komende cycli 
De agendacommissie neemt kennis van het groot aantal onderwerpen dat 
voor de komende cycli op de agenda staat. Dit zal ook meegenomen 
worden in de LTA-gesprekken -> wat kan eventueel doorgeschoven of in 
samenhang worden besproken. 

10. Cyclus 5 oktober – 16 november 
a. Politieke woensdag d.d. 5 oktober 

Broeksma v.a. 19.00 niet beschikbaar
i. Beeldvormend

 10.00 / werkbezoek NCG / 120 min / Ten Boer / intern
 13.00 / RWS over vaarveiligheid / 120 min / Raadzaal / 

openbaar
 14.00 / presentatie begroting / 60 min / Oude raadzaal / 

openbaar
 19.00 / Binnenstad / 180 min / het Kasteel / openbaar
 19.00 / Inflatie, energiecrisis / 90 min / raadzaal / besloten

ii. Meningsvormend
 16.30 / Huisvestingsverordening / 90 min / Raadzaal 
 16.30 / Jaarwisseling / 90 min / Oude raadzaal

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Collegebrief-511416-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-motie-doorstroming-Reitdiephaven
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Gebiedsbegroting-De-Suikerzijde
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-Dudok-aan-het-Diep
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Benoeming-raadsleden-Meerschap-Paterswolde


b. Politieke woensdag d.d. 12 oktober (vaststellen)
i. Beeldvormend

 10.00 / schoolbesturen / 90 min / ? op locatie ? / intern
 10.00 / klimaat energie / 120 min / oude raadzaal / openbaar
 13.00 / werkbezoek MEERdorpen / 120 min / MFC Engelbert / 

intern
 19.00 / adviescie sport / 120 min / WA sportcentrum / intern

ii. Meningsvormend
 16.30 / rioolwateronderzoek / 90 min / raadzaal
 16.30 / dudok ah diep / 90 min / oude raadzaal
 19.00 / doorwaadbare stad / 90 min / raadzaal
 20.45 / deelmobiliteit / 90 min / raadzaal 

c. Politieke woensdag d.d. 26 oktober (doorkijk) Schuiling, Bloemhoff, 
Broeksma en Molema niet beschikbaar

i. Beeldvormend
 10.00 / begroting L.Reekers / 120 min / raadzaal / intern
 13.00 / GON-aanbieders / 120 min / ? op locatie ? / openbaar 

of intern is aan de raad
 16.30 / Grexen / 90 min / oude raadzaal / intern
 19.00 / TopsportZorgcentrum / 90 min / oude raadzaal / 

openbaar
ii. Meningsvormend

 16.30 / Conformstukken / 20 min / raadzaal
 20.30 / Meerstad / 90 min / raadzaal
 20.45 / Suikerzijde / 90 min / raadzaal

d. Politieke woensdag d.d. 2 november (doorkijk)
i. Meningsvormend

 9.30 / Begroting (sociaal) / 150 min / raadzaal
 14.00 / Grexen / 80 min / raadzaal
 15.30 / Begroting (ruimtelijk) / 150 min / raadzaal
 20.00 / Begroting (veiligheid) / 60 min / raadzaal
 21.00 / Begroting (financiën / algemeen)/ 90 min / raadzaal
 NB Vragenuur naar 19.00 uur

e. Politieke woensdag d.d. 9 november (doorkijk)
i. Besluitvormend

 15.00 / Begrotingsraad
f. Politieke woensdag d.d. 16 november (doorkijk)

i. Besluitvormend
 16.30 / Reguliere raad

g. De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld:
i. Binnenstadsprojecten (beeldvormend)

ii. Presentatie begroting (beeldvormend)
iii. Werkbezoek NCG (beeldvormend)
iv. Gebiedsbegroting Suikerzijde (meningsvormend)
v. Kredietaanvraag Dudok aan het diep  (meningsvormend)

 
De agendacommissie vindt het belangrijk dat tijdens de sessie over de begroting ook de
verbinding met de jaarrekening wordt gemaakt. De griffie zal dit doorgeven. 
11. Doorkijk cyclus 23 november – 21 december 

De agendacommissie neemt kennis van de doorkijk van de cyclus 
23 november – 21 december. 

12. Diversen
a. Rooster LTA-gesprekken 

De agendacommissie neemt kennis van het rooster met de LTA-
gesprekken.

b. Rooster agendacommissie
i. De vergadering van 12 oktober zal komen te vervallen. Dit 

betekent dat volgende week ook de agenda van 26 oktober zal 
worden vastgesteld en de voorbereiding van het LTA-gesprek met



wethouder Bloemhoff op de agenda zal staan. 
ii. De vergadering in de herfstvakantie op 19 oktober zal komen te 

vervallen. Dit betekent dat volgende week ook de agenda van
2 november zal worden vastgesteld.

iii. In verband met de begrotingsraad op 9 november a.s. is het 
presidium gepland om 13.00 uur. De agendacommissie vergadert 
op die dag van 11.00 – 12.00 uur.

13. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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