
 
  

                                 

 
 

Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 19 april 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: K. Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de projectgroep), 

J. Zock (programmamanager), M. Dijkema (programmasecretaris), H. te Biesebeek (adviseur), H. 

Möhring (projectleider werkgroep visie en naamgeving), enkele leden van de werkgroep visie en 

naamgeving, alsmede M. Hegeman, H. Hoekstra en H. Reijsoo (griffiers)  

 

Met kennisgeving afwezig:  

Mevrouw L. Visser (SP Eemsmond) 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering. Hij doet mededeling van de afwezigheid van raadslid 
mw. Visser (SP-Eemsmond). Zij wordt in deze vergadering vervangen door de heer 
Schouten.  
 

2. Vaststellen agenda 
 

De voorzitter geeft aan dat middels de toegezonden agenda is voorgesteld de 
agendapunten 7 en 8 in beslotenheid te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat 
de colleges deze stukken (ook) nog niet hebben behandeld. Hij stelt voor hier praktisch 
mee om te gaan, nu er geen pers aanwezig blijkt te zijn. Tegen terugkoppeling van 
datgene wat vanavond besproken wordt aan fractiegenoten, bestaat geen bezwaar. Wel 
geldt dat de stukken tot dinsdag 25 april a.s. 15.30 uur onder embargo blijven. 
 
Ten aanzien van het late moment van toezenden van de stukken voor deze vergadering 
wordt opgemerkt dat dit in beginsel een uitzondering was. Er is tot een laat moment door 
de programmabureau en werkgroep gewerkt aan de stukken en deze waren niet eerder 
beschikbaar voor verzending. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 7 maart 2017 (bijgevoegd) 
 

Tekstueel: 
Geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 



 
  

Naar aanleiding van:  
Geen.  
 
Ook de actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot bespreking c.q. aanpassing.  

 
4. Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
5. Stand van zaken herindeling (5) en projectenoverzicht herindeling (5a) (informatief 

punt)  
 

De voorzitter geeft aan dat de agendapunten 5 en 6 nauw met elkaar verweven zijn, 
reden om deze als punt 5 en 5a ineens te behandelen.  
 
Mevrouw Zock geeft een korte toelichting op de stand van zaken betreffende het 
herindelingsproces én - samen met mevrouw Hegeman - op het projectenoverzicht 
herindeling.  
 
Vanuit de raadsklankbordgroep worden enkele verduidelijkende vragen gesteld. Deze 
worden direct beantwoord, met dien verstande dat mevrouw Zock de 
raadsklankbordgroep nog nader zal informeren over de termijn waarop “de P&C-cyclus is 
ingericht en op orde en de tarieven van belastingen en heffingen zijn geharmoniseerd” (p. 
4 van het overzicht) en verder dat het projectenoverzicht nogmaals zal worden 
aangeboden voor behandeling in de raadsklankbordgroep waarbij dan tevens duidelijk zal 
zijn welk budget met een en ander gemoeid is en wie bevoegd is daarover te besluiten.    
 

7. “Ruimte!” een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland (bespreekpunt) 
 
De heer Wiersma geeft een korte toelichting op/inleiding bij dit onderwerp en het door de 
stuurgroep ter bespreking aangeboden document. Op het stuk zijn nog twee 
tekstaanpassingen. Deze worden toegelicht.  
 
De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking en vanuit de raadsklankbordgroep 
worden diverse suggesties tot aanpassing/verbetering/nuancering van het concept 
visiedocument genoemd. Voor wat betreft de tekst zal nader worden gekeken naar de 
“wij/zij” formulering en verder zal ook aandacht worden geschonken aan: 
 
- de rol van de gemeente; balans tussen wettelijke en overige taken; 
- toevoeging van meer couleur locale; 
- verduidelijking van de geschreven tekst door voorbeelden (zoals er diverse zijn 

genoemd en door de leden van de werkgroep tijdens de 
raadsklankbordgroepvergadering opgeschreven).  

 
8. Herindelingsadvies (bespreekpunt) 

 
Mevrouw te Biesebeek geeft samen met de heer Dijkema een toelichting op het 
onderwerp. Vanuit de raadsklankbordgroep volgt daarop slechts één vraag. Na de 
beantwoording daarvan is behandeling van dit onderwerp afgerond.   

 
 
 
 
 

9. W.v.t.t.k. (9) en rondvraag (10) 
 

De voorzitter stelt de agendapunten 9 en 10 ineens aan de orde. Van de geboden 
gelegenheid om nog een onderwerp aan te dragen voor bespreking wordt geen 
gebruikgemaakt.   



 
  

 
11. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.  
 

    

 


