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Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 13 december 2017 in 

de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen 

 

Voorzitter: E. ter Keurs 

Secretaris: J. van der Meer 

 

Aanwezig: de respectievelijke fracties uit de raden van Bedum, de Marne, Winsum en 

Eemsmond zijn vertegenwoordigd door één afgevaardigde per fractie, voor zover hierna niet 

als afwezig vermeld. 

 

Overigens aanwezig: J. Zock (programmamanager), M. Dijkema (programmasecretaris), K. 

Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de programmagroep), alsmede M. 

Hegeman, H. Reijsoo en S. van der Veen (griffiers), diverse portefeuillehouders en (overige) 

ambtelijk adviseurs.  

 

Met kennisgeving afwezig:  J. Heres (PvdA Bedum) en P. Ritzema (CDA Winsum)  

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en doet mededeling van de ontvangen 

afmeldingen. 

 

2. Vaststellen agenda 

 

Conform. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 20 november 2017 

 

Tekstueel: 

De besluitenlijst wordt vastgesteld en de actiepunten “afgedaan” worden afgevoerd. 

 

Naar aanleiding van:  

Punt 3 – schriftelijke beantwoording vraagstelling betreffende financiering (dekking) 

herindelingskosten 2018: bij agendapunt 5 van de vergadering heden zal kort worden 

ingegaan op de vraagstelling; verder is hierover in de stukken behorende bij 

agendapunt 8 (Tussenrapportage herindelingsprogramma - fase 2, ook enige 

informatie vermeld.  

 

4. Mededelingen 

 

Geen.  
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Ter informatie 

 

5. Stand van zaken herindeling  

 

De aanwezigen worden door mevrouw Zock, programmamanager, geïnformeerd over 

de stand van zaken. Daarbij wordt – overeenkomstig de eerdere toezegging – onder 

meer een beeld geschetst van de aantallen bezoekers van de BMWE-website.   

 

Ten aanzien van het zogeheten Merkbeeld (logo en huisstijl nieuwe gemeente) wordt 

een dilemma voorgelegd. Concreet luidt de vraag hoe de raadsklankbordgroep 

“meegenomen” wil worden in de te maken keuzes. Dit met name nu daarvoor 

enerzijds in het tijdpad zeer beperkt tijd bestaat en er anderzijds geen 

raadsklankbordgroepvergadering is gepland in de periode waarin de raadsleden over 

te maken keuzes ten aanzien van het Merkbeeld zouden kunnen worden 

geconsulteerd. Na een korte bespreking wordt de keuze gemaakt de leden van de 

raadsklankbordgroep per e-mail “mee te nemen”. 

 

In de maand januari 2018 zal aan de raadsklankbordgroep een begroting van de 

herindelingskosten voor dat jaar worden voorgelegd. Daarbij zal dan ook een 

dekkingsvoorstel worden gevoegd. Op deze wijze wordt – overeenkomstig de in de 

vorige vergadering gedane toezegging - schriftelijk antwoord gegeven op de 

vraagstelling over de financiering en dekking van de herindelingskosten 2018.  

 

Gevraagd wordt of raadsleden ook uitgenodigd worden voor het nieuwjaarsontbijt. 

De heer Wiersma antwoordt positief en geeft aan dat de uitnodiging volgt.  

 

6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen 

 

Vanuit de verschillende projectgroepen wordt kort verslag gedaan van de stand van 

zaken, voorgenomen activiteiten en afstemming (met andere gerelateerde 

projectgroepen).   

 

7. Presentatie project Informatisering & Automatisering 

 

Er wordt een presentatie verzorgd over het project Informatisering & Automatisering. 

Diverse vragen worden gesteld en vervolgens door mevrouw Van den Bor 

(projectleider), alsmede de heren Verschuren (portefeuillehouder) en Wiersma 

(stuurgroep) beantwoord. Laatstgenoemde doet de toezegging dat bij de in de 

raadsklankbordgroep van 31 januari 2018 te behandelen begroting ook een duidelijke 

relatie zal worden gelegd met de kosten van I & A (ad € 3,1 miljoen).   

  

Ter bespreking 

 

8. Tussenrapportage herindelingsprogramma – fase 2 (bespreking) 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt de 2e tussenrapportage van het 

herindelingsprogramma. Er zijn complimenten voor de daaruit blijkende voortgang en 

het feit dat “we op schema liggen”. Er zijn diverse vragen waaruit onder meer de 

zorg blijkt zoals die bij een aantal raadsleden aanwezig is ten aanzien van het vertrek 

van enkele projectleiders en de belastbaarheid van medewerkers. Mevrouw Zock zegt 

dat zij de complimenten zal doorgeven en beantwoordt de gestelde vragen. De heer 

Dijkema geeft desgevraagd een korte toelichting op de overdracht van het Middag 

Humsterland en de bijbehorende thematiek (financieel, juridisch, gegevensoverdracht 

e.d.).  
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9. Inkoopbeleid (1e bespreking+advies) 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Daarbij worden diverse vragen gesteld en beantwoord door de heer Van 

Dijk (portefeuillehouder) en de heer Tel (adviseur). Toegezegd wordt dat in het vast te 

stellen inkoopbeleid op eenduidige wijze zal worden aangegeven welk aantal offertes 

moet worden gevraagd bij meervoudige aanbesteding; verder zullen de aanbevelingen 

van rekenkamercommissie Het Hoogeland gedaan in het rapport Externe inhuur 

(Winsum) worden betrokken bij de harmonisatie van de financiële verordeningen én 

wordt de aanbestedingskalender voor het sociaal domein voorafgaand aan 

raadsbehandeling van het inkoopbeleid aan de raden verstrekt.    

 

Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter dat de 

raadsklankbordgroep positief adviseert aan de raden, met inachtneming van datgene 

wat over het onderwerp is (toe)gezegd tijdens de behandeling door de 

raadsklankbordgroep.   

 

Punt van orde: de heer Jonkman (VVD Winsum) heeft de vergadering ( ziek) verlaten.   

 

10.  Voorstel profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland  

 (1e bespreking + besluit) 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. De documenten zijn niet eensluidend in hun advies en dat leidt tot 

discussie. In meerderheid spreekt de raadsklankbordgroep zich inhoudelijk uit voor 

werving van een beoogd-/kwartiermaker griffier, een kortere wervingstekst 

(advertentietekst), gelijktijdige in-/externe werving en externe ondersteuning. 

 

Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter dat de 

raadsklankbordgroep de projectgroep vraagt zich vanaf nu te laten ondersteunen door 

een extern bureau. De raadsklankbordgroep verwacht aansluitend een nieuw voorstel 

(met inachtneming van de inhoudelijke uitgangspunten zoals genoemd) dat in de 

raadsklankbordgroepvergadering van 31 januari 2018 kan worden behandeld.  

 

11.  Sociaal statuut in relatie tot positie griffie(r)medewerkers (1e bespreking) 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Enkele vragen worden door mevrouw Zock (programmamanager) en de 

heer K. Wiersma (stuurgroep) worden beantwoord.  

 

Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter dat de 

raadsklankbordgroep positief adviseert op het voorstel.  

 

12.  Identiteit van de raad (1e bespreking+besluit) 

 

Er wordt een korte presentatie gegeven ter inleiding van de bespreking. Er zijn diverse 

vragen die door mevrouw Gijzen (voorzitter projectgroep) worden beantwoord. 

Verder zijn er enkele opmerkingen/suggesties betreffende de inhoud en de status van 

het document, die nog verwerkt zullen worden.  

 

Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter het document, na 

aanpassing zoals besproken, voor de vergadering van 31 januari 2018 opnieuw aan 

de raadsklankbordgroep zal worden aangeboden.  
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13.  Rondvraag 

 

Geen. 

 

14.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.14 uur.  

 


