
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 13 juli 2022
Aanwezig: Hans Sietsma, Els van der Weele (eerder weg), Jim Lo-A-Njoe (eerder weg), Terence van Zoelen, 
Amrut Sijbolts, Josine Spier (eerder weg), Christine Bronda (eerder weg), Wolbert Meijer

Afwezig: Willeke Bierman

Agendapunt Dossier

1. Opening
2. Besluitenlijst d.d. 6 juli jl.

a. Conform vastgesteld
b. Naar aanleiding van: 

i. Verplaatsing Pannekoekschip: inmiddels zijn er door de VVD ea 
schriftelijke vragen gesteld; VVD verwacht na beantwoording 
agendering te handhaven, college geeft aan dat er veel 
zienswijzen zijn; op basis hiervan besluit agendacommissie het 
onderwerp toch alvast te plannen (90 minuten, omdat er 
insprekers worden verwacht)

ii. Sessie met Rijkswaterstaat over veiligheid bruggen Van 
Starkenborghkanaal : aanbod sessie bleek geen initiatief van 
college, maar reactie op breed  gedragen vraag uit de raad; 
agendacommissie besluit deze alsnog te plannen 

3. Terugblik Politieke Woensdag d.d. 6 juli jl.
a. Aangegeven wordt dat presidium zich zal buigen over de vraag of ook 

fractiewoordvoerders tijdens het vragenuur het woord mogen voeren
4. Ontvangen agenderingsverzoeken c.a. 

a. Besluitenlijst PW 29/6: “Wethouder Broeksma biedt aan om in een 
beeldvormende sessie te spreken over de kengetallen die terugkomen in 
de routekaart circulaire economie ten behoeve van monitoring.”

i. Besluit: beleggen in oktober, evt combineren met wat er dan ligt
b. Aanvraag werkbezoek Werkgroep Toegankelijk Groningen

i. Besluit: in overleg plannen in september of oktober
c. Sessies energie (college / Broeksma)

i. Fonds Energietransitie: raadsvoorstel vast te stellen op 28/9, 
beeldvormende sessie gewenst gezien technische en financiële 
gehalte van de onderwerpen > besluit: beeldvormend 14/9, 
meningsvormend 21/9 ?

ii. Geheime brief wensen en bedenkingen (12/7 uit B&W, nog 
bezien wanneer op RIS, vanwege risico van lekken > besluit: 
vanwege strak schema met externe partijen 7/9 beeldvormende 
sessie, 14/9 meningsvormend 

d. Uitnodiging Omrin (3 opties van kennismaking)
i. Besluit: kiezen voor optie 1 (werkbezoek aan Heerenveen), 

organiseren in oktober, kijken naar mogelijkheid gezamenlijk 
vervoer

e. Aanbieden petitie FNV jeugdzorg
i. Besluit: aanbieden tijdens vragenuur, evt inspraak bij 

meningsvormende sessie over jeugdzorg
f. Agenderingsverzoek Binnenstad (college)

i. Besluit: lukt niet meer in september, mogelijk 5/10 avond
g. Agenderingsverzoek Meerstad (college)

i. Besluit: beleggen op 14/9
h. Agenderingsverzoek Lokaal Plan van Aanpak (college)

i. Besluit: agendering in oktober
5. Ontvangen raadsvoorstellen (linkjes)

a. GEHEIM-ex-art-25-gemeentewet-raadsvoorstel-7-7-22-359698-2022   
i. Besluit: rechtstreeks naar raad 13/7 ….

6. Ontvangen collegebrieven (linkjes)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/GEHEIM-ex-art-25-gemeentewet-raadsvoorstel-7-7-22-359698-2022


a. Tussenstand-subsidieregeling-klimaatadaptatie   
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

b. Tijdelijk-beschikbaar-stellen-pand-Damsterdiep-267-voor-crisis-  
noodopvang-asielzoekers 

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
c. Veiligheidsmonitor-2021   

i. Besluit: als onderliggend stuk voegen bij veiligheidssessie 14/9
d. Financiele-stukken-Veiligheidsregio-Groningen-wensen-bedenkingen  

i. Reeds conform geagendeerd op 29/6 
e. Preadvies-Initiatiefvoorstel-PvdA-SP-PvdD-GL-over-2500-betaalbare-  

woningen-extra-in-de-gemeente-Groningen 
i. Reeds betrokken bij bespreking initiatiefvoorstel

f. Voortgangsrapportage-2022-I   
i. Besluit: betrekken bij voorjaarsdebat

g. Opvang-vluchtelingen-de-Held-III  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

h. Onderzoeksrapport-Meerkosten-van-de-invoering-van-de-Fair-Practice-  
Code-in-Groningen

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
i. Crisisdienstverlening-en-mobiliteitsdienstverlening  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
j. Reactie-motie-meer-waardering-loon-en-zekerheid-voor-cruciale-  

beroepen-van-SP-PvdA-GL-en-PvdD
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

k. Reactie-op-accountantsverslag-jaarrekening-2021  
i. Besluit: betrekken bij gemeenterekening

l. Voorjaarsbrief-2022-en-Financieel-Meerjarenbeeld-2023-2026  
i. Besluit: betrekken bij Voorjaarsdebat

m. Voorontwerp-bestemmingsplan-Woonschepenhaven  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

n. Stavaza-uitvoering-verdelingsvoorstel-voormalige-TONK-gelden  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

o. Voorontwerp-bestemmingsplan-Herziening-bestemmingsregels-Wonen-3  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

p. Erratum-gemeenterekening-2021-gemeente-Groningen  
i. Besluit: betrekken bij bespreking rekening

q. Stand-van-zaken-doorontwikkeling-jeugdhulp-en-SAMEN  
i. Besluit: Er volgt raadsvoorstel in september, dat wordt 

beeldvormend, meningsvormend en besluitvormend 
geagendeerd

r. Stand-van-zaken-drie-bruggen-Hoofdvaarweg-Lemmer-Delfzijl  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n. 

s. GEHEIM-ex-art-25-Gemeentewet-reg-nr-328317-2022  
i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

t. Dagmail met concept-begroting en concept-dienstregeling OV-bureau
i. Besluit: concept-begroting reeds geweest, concept-dienstregeling

agenderen op 7/9 (> 9/9 DB)
u. Vergunningverlening-aan-twee-deelfietsaanbieders  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
v. Jaarverantwoording-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-2021  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
w. VNG-jaarcongres-2023-in-Groningen-en-omgeving  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
x. Opzeggen-contract-Menzis-gemeentepolis  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
y. Nationaal-Programma-Leefbaarheid-Veiligheid  

Klimaatadaptatie-incl-
water-en-rioleringsplan 

…

…

…

Wonen-Algemeen 

...

…

Cultuur-Algemeen 

…

…

…

…

…

…

Wonen-Algemeen

…

Jeugd-hulp 

Aanpak-
Oosterhamrikzone-incl-
bruggen-Van-
Starkenborghkanaal 
…

Openbaar-Vervoer

Fietsbeleid-incl-snor-en-
bromfietsen-scooters

…
…
Armoedebeleid-
Stadjerspas-

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Werk-en-inkomen-incl-participatiewet/Armoedebeleid-Stadjerspas-Schuldhulpverlening
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Werk-en-inkomen-incl-participatiewet/Armoedebeleid-Stadjerspas-Schuldhulpverlening
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Fietsbeleid-incl-snor-en-bromfietsen-scooters
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Fietsbeleid-incl-snor-en-bromfietsen-scooters
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Openbaar-Vervoer
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Aanpak-Oosterhamrikzone-incl-bruggen-Van-Starkenborghkanaal
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Aanpak-Oosterhamrikzone-incl-bruggen-Van-Starkenborghkanaal
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Aanpak-Oosterhamrikzone-incl-bruggen-Van-Starkenborghkanaal
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Jeugd-hulp
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Cultuur/Cultuur-Algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Klimaatadaptatie-incl-water-en-rioleringsplan
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Klimaatadaptatie-incl-water-en-rioleringsplan
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nationaal-Programma-Leefbaarheid-Veiligheid
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Opzeggen-contract-Menzis-gemeentepolis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/VNG-jaarcongres-2023-in-Groningen-en-omgeving
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarverantwoording-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Vergunningverlening-aan-twee-deelfietsaanbieders
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/GEHEIM-ex-art-25-Gemeentewet-reg-nr-328317-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-drie-bruggen-Hoofdvaarweg-Lemmer-Delfzijl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-doorontwikkeling-jeugdhulp-en-SAMEN
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Erratum-gemeenterekening-2021-gemeente-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerp-bestemmingsplan-Herziening-bestemmingsregels-Wonen-3
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stavaza-uitvoering-verdelingsvoorstel-voormalige-TONK-gelden
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorontwerp-bestemmingsplan-Woonschepenhaven
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorjaarsbrief-2022-en-Financieel-Meerjarenbeeld-2023-2026
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-op-accountantsverslag-jaarrekening-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-meer-waardering-loon-en-zekerheid-voor-cruciale-beroepen-van-SP-PvdA-GL-en-PvdD
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-motie-meer-waardering-loon-en-zekerheid-voor-cruciale-beroepen-van-SP-PvdA-GL-en-PvdD
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Crisisdienstverlening-en-mobiliteitsdienstverlening
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Meerkosten-van-de-invoering-van-de-Fair-Practice-Code-in-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Onderzoeksrapport-Meerkosten-van-de-invoering-van-de-Fair-Practice-Code-in-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Opvang-vluchtelingen-de-Held-III
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-2022-I
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-Initiatiefvoorstel-PvdA-SP-PvdD-GL-over-2500-betaalbare-woningen-extra-in-de-gemeente-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-Initiatiefvoorstel-PvdA-SP-PvdD-GL-over-2500-betaalbare-woningen-extra-in-de-gemeente-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-stukken-Veiligheidsregio-Groningen-wensen-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Veiligheidsmonitor-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Tijdelijk-beschikbaar-stellen-pand-Damsterdiep-267-voor-crisis-noodopvang-asielzoekers
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Tijdelijk-beschikbaar-stellen-pand-Damsterdiep-267-voor-crisis-noodopvang-asielzoekers
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Tussenstand-subsidieregeling-klimaatadaptatie


i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
z. Beleidsregel-Bibob-gemeente-Groningen-2022  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
aa. Jaarstukken-2022-Regio-Assen-Groningen  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.
bb. Voortgang-Spoorzone-2022  

i. Besluit: vooralsnog t.k.n.

Schuldhulpverlening 
Wijkvernieuwing 

Ondermijning-
mensenhandel 
…

Stationsgebied 
7. Openstaande punten voor september ev 

a. Broedplaatsenbeleid 
i. Voor eerder besluit zie hierboven / overdrachtsdocument

ii. Laatste info: direct na reces  overleg betrokken wethouders, pas 
dan  meer te zeggen over planning

iii. Besluit: daarop wachten
b. Schoolbesturen 

i. Voor eerder besluit zie hierboven / overdrachtsdocument
ii. Besluit: plannen op 12 oktober van 10.00 – 11.30 uur, op locatie

c. Adviescommissie Sport 
i. Was reeds geagendeerd, op laatste moment uitgesteld

ii. Besluit: alsnog agenderen, in later stadium wellicht bredere 
sessie met oa sportkoepel, mogelijk n.a.v. MJP Sport en bewegen

d. Onttrekkingsvergunningen 
i. Eerder besluit (25/5): aanhouden tot na zomer / nieuw college

ii. Besluit: agenderen in september
e. Werkbezoek Alfacollege 

i. Eerder besluit (11/5): honoreren voor september, in overleg 
bezien of ook niet andere MBO-scholen in Groningen hierbij 
betrokken kunnen worden  

ii. Besluit: reeds ingepland op 28/9, naast Alfa ook Noorderpoort, 
Menso Alting en wellicht Terra

f. Werkbezoek burgerinitiatieven 
i. Eerder besluit (11/5 + 25/5): honoreren, eerst in handen voor 

werkgroep raad participatie
ii. Besluit: gelet op de volle agenda’s op de woensdagen adviseren 

om fracties rechtstreeks te benaderen /raadsleden evt uit te 
nodigen voor een bijeenkomst buiten de Politieke Woensdag om;
melding  maken van raadswerkgroep Participatie en Verbinding 

g. Werkbezoek wooninitiatieven 
i. Eerder besluit (25/5): honoreren na zomerreces 

ii. Besluit: gelet op de volle agenda’s op de woensdagen adviseren 
om fracties rechtstreeks te benaderen /raadsleden evt uit te 
nodigen voor een bijeenkomst buiten de Politieke Woensdag om;
melding  maken van raadswerkgroep Participatie en Verbinding

h. Werkbezoek PCEG 
i. Eerder besluit (25/5): honoreren na zomerreces

ii. Besluit: reeds ingepland voor 14 september a.s.
i. Werkbezoek WIJ Groningen 

i. Eerder besluit (8/6): honoreren voor september
ii. Besluit: reeds ingepland voor 7 september a.s.

j. Gesprek met IMG en NCG 
i. Eerder besluit (1/6): 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; dat memo is nu bijgevoegd

ii. Besluit: 7/9 IMG, 5/10 NCG
k. Agenderingsverzoek Ontwikkelingen in participatie en democratie (bijlage)

i. Eerder besluit (20/4 + 1/6): eerst op agenda 18/5, later 
afgevoerd, eerst introductiesessie

ii. Besluit: ligt bij raadswerkgroep verbinding/participatie

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Stationsgebied
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Ondermijning-mensenhandel
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Ondermijning-mensenhandel
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wijkvernieuwing
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Werk-en-inkomen-incl-participatiewet/Armoedebeleid-Stadjerspas-Schuldhulpverlening
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Spoorzone-2022
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Jaarstukken-2022-Regio-Assen-Groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Beleidsregel-Bibob-gemeente-Groningen-2022


l. Sessie o.i.v. burgemeester (n.a.v. agenderingsverzoek Groningse 
Praktijken) over Veiligheidsonderwerpen (beeldvormend)

i. Eerder besluit (11/5): mi + av sessie in augustus/september 
diverse veiligheidsonderwerpen, o.a. Groningse Praktijken, en 
wietexperiment

ii. Besluit: reeds ingepland op 14 september as
m. Halfjaarlijks lobbygesprek ruimte en mobiliteit

i. Afspraak: januari (irt MJP) en september; college zorgt voor 
bespreekpunten en overzicht van wat er op moment speelt

ii. Besluit: korte meningsvormende sessie plannen in september, 
college vragen om toegezegde info; tijdens sessie de vraag  
stellen of handhaven afspraak nog verder gewenst is.

n. Lege Plekken
i. Afspraak: als advies beschikbaar is tweede informatieve 

bijeenkomst 
ii. Later bericht: waarschijnlijk in september raadsvoorstel, 

meningsvormend zou voldoende zijn…
iii. Besluit: wachten tot er iets ligt

8. Beleid m.b.t. aanvragen werkbezoeken 
a. Besluit: één keer per maand de binnengekomen aanvragen agenderen, en 

daar als agendacommissie bijv. twee uit selecteren, en de overige 
adviseren om rechtstreeks raadsleden uit te nodigen 

b. Geopperd wordt om  weer een keer een werkbezoek aan de politie te 
brengen. Het beste lijkt om dat op thema te doen, mogelijk als vervolg  op 
de sessie  van 14/9,  bijv.  met politie langs de plekken die door Tops/Van 
der Torre worden genoemd

9. Verwacht op korte termijn 
a. Aangekondigd: brief jaarwisseling (B&W 6/9), moet nog wel in september 

passeren (indien bespreekwaardig)
10. Cyclus 7 – 28 september (schema in bijlage)

NB niet helemaal te voorkomen dat ruimtelijke/fysieke onderwerpen parallel 
worden geagendeerd…

a. Politieke woensdag d.d. 7 september wordt in principe vastgesteld 
i. Beeldvormend:

 10-12 Werkbezoek IMG
 10-12 Werkbezoek WIJ
 14.00-15.20 Technische sessie Geheime brief
 16.30-18.00 Technische sessie Grexen
 19.00-20.30 Sessie met RWS over bruggen (als  RWS dan 

kan)
 19.00-21.00 Adviescommissie voor de Sport (als zij dan 

kunnen)
ii. Meningsvormend:

 16.30-18.00 Dienstregeling OV
 20.45-22.00 Onttrekkingsvergunningen

b. De daarop volgende woensdagen ook al flink gevuld, betreft nog doorkijk, 
vaststelling na het reces

c. Besloten wordt de hele cyclus zoals hij er nu voorlopig uitziet  alvast met 
de raad te delen, zodat fracties verder vooruit kunnen kijken en plannen; 
wel met het nadrukkelijke voorbehoud dat het om een voorlopige 
planning gaat en dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. De 
fracties zullen nogmaals worden herinnerd aan het advies om de 
besluitenlijst  van de  agendacommissie standaard te agenderen  in de 
fractievergaderingen.

Openbaar-Vervoer
Wonen-Algemeen

11. Doorkijk cyclus 5 oktober – 16 november 
a. Inmiddels reeds naar oktober verwezen: Omrin / Lokaal Plan van Aanpak /

Schoolbesturen / NCG / Klimaat energie / Binnenstad / Circ economie
12. Update LTA ter vaststelling 

a. Voorgestelde wijzigingen en toevoegingen worden vastgesteld

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Openbaar-Vervoer


13. Implementatie voorzitterstraining 
a. Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering

14. Diversen
a. Nu 7/9 reeds is vastgesteld is vergadering 24 augustus niet meer nodig, 

eerstvolgende  vergadering 31 augustus
b. doorontwikkeling werkwijze raad (elementen burgerbetrokkenheid): op 

agenda 31 augustus
15. Rondvraag

a. Wordt geen gebruik van gemaakt


	Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 13 juli 2022

