Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 15 februari 2017 in de
raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen
Voorzitter: S. de Jong
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: K. Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de
projectgroep), J. Zock (programmamanager), H. Möhring (projectgroep visie en naamgeving)
en M. Hegeman, H. Hoekstra en H. Reijsoo (griffiers)
Met kennisgeving afwezig: VVD-fractie Eemsmond (de heer Westerhuis)
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van
de heer Westerhuis (VVD Eemsmond). Verder wordt de afgevaardigde namens de
CU-fractie Winsum nog verwacht.
2. Vaststellen agenda
Conform.
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 25 januari 2017 (bijgevoegd)
Tekstueel:
Onder verwijzing naar punt 5 (Regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling
BMWE-gemeenten) wordt opgemerkt dat de klankbordgroep geen besluiten neemt. In
de besluitenlijst is dit wel zo opgenomen. In reactie hierop wordt onder verwijzing
naar artikel 2 van de regeling aangegeven dat de raadsklankbordgroep adviezen
uitbrengt. Echter, er worden ook besluiten genomen. Deze zijn van “huishoudelijke”
aard. Met deze uitleg wordt ingestemd en de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving (informatief punt)
De aanwezigen worden geïnformeerd. Er wordt een “extra” inwonersavond
toegezegd in/voor de gemeente Bedum. Verder zal, als de input vanuit alle bij de
visievorming betrokken gremia beschikbaar is, een extra raadsklankbordgroepvergadering worden belegd (te houden kort na 23 maart 2017), waarin hierover
gesproken kan worden (dit wordt getypeerd als een moment van bezinning/toetsing).
Voor de wijze van invulling van deze avond zal voor de raadsklankbordgroepvergadering van 7 maart 2017 een voorstel worden gedaan door mw. L. Visser
(Eemsmond).
6. Zitplaatsenverdeling bij vergaderingen raadsklankbordgroep (bespreekpunt)
De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp. Daarbij wordt de suggestie
gedaan hierin ook het afschalen van de raadsklankbordgroep te betrekken. Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat de zitplaatsverdeling
voortaan “vrij” is en dat voor het afschalen van de raadsklankbordgroep thans (nog)
geen basis bestaat.
7. Synchroniseren vergaderschema’s gemeenteraden (bespreekpunt, zie bijgevoegd
memo)
De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp mede aan de hand van het
daarover geschreven memo. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel van de griffiers om een kleine commissie te vormen van
raadsleden en een griffier – die de mogelijkheden tot synchronisatie verkent en (een)
voorstel/len doet aan de raadsklankbordgroep- wordt overgenomen. Enkele zaken die
genoemd zijn om “mee te nemen” zijn:
*
*
*
*
*
*

welke onderwerpen komen wanneer aan de orde?
gelijktijdige verzending van stukken;
synchronisatie niet voor 01/01/18;
niet sleutelen aan de vergaderstructuur;
open staan voor andere vergaderavond, maar ook aandacht voor sociale
agenda raadsleden;
data inplannen om op eenzelfde moment door 4 raden een besluit te laten
nemen.

8. Vergaderlocatie raadsklankbordgroep (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo)
De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp mede aan de hand van het
daarover geschreven memo. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat ingestemd wordt met het voorstel in het memo.
9. W.v.t.t.k.
Geen.

10. Rondvraag
Informatievoorziening. Er wordt gevraagd naar een periodiek (bijv. eens per kwartaal)
financieel overzicht betreffende de voorbereidingskosten van de herindeling in relatie
tot het daarvoor beschikbare budget. Ook wordt gevraagd of het mogelijk is periodiek
een nieuwsbrief te krijgen over de ontwikkelingen in de voorbereiding van de
herindeling (waar zijn de diverse gremia mee bezig en hoe is de voortgang).
Toegezegd wordt dat in deze informatiebehoefte zal worden voorzien. De wijze
waarop zal nog worden bekeken.
Werkgroepen. Gevraagd wordt welke werkgroepen er binnen het totale traject van de
herindeling zullen worden ingesteld. Geantwoord wordt dat de programmamanager
bezig is hiervan een overzicht te maken. Ook de griffiers zijn hier – meer specifiek
gerelateerd aan de raad – mee bezig. Op niet al te lange termijn zal een overzicht
beschikbaar komen voor de raadsklankbordgroep.
Excursies. De suggestie wordt gedaan een bezoek te brengen aan een (recent)
heringedeelde gemeente – zoals Meierijstad - immers het spreekwoordelijke wiel is al
uitgevonden. Geantwoord wordt dat de raadsklankbordgroep op niet al te lange
termijn een memo tegemoet kan zien over excursies (kennismaken met elkaars
gemeente). De suggestie zoals gedaan, kan daarin (mogelijk) direct meegenomen
worden.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur.

