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Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 20 november 2017 in 

de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen 

 

Voorzitter (plv): K. Wiersma (tevens afgevaardigde stuurgroep) 

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), B. Meijer (namens de programmagroep), 

diverse portefeuillehouders en ambtelijk adviseurs, alsmede M. Hegeman, H. Reijsoo en S. 

van der Veen (griffiers)  

 

Afwezig: E. ter Keurs (voorzitter), T. de Vries (CU De Marne), A.M. Smits (GL: De Marne), J. 

Heres (PvdA Bedum), R.M. Prummel (D66 Winsum), P. op  Holt (D66 Eemsmond) en A.A.M. 

Bruininks (GL Winsum).  

 

1. Opening 

 

De heer Wiersma opent de vergadering bij afwezigheid van de heer Ter Keurs (ziek 

gemeld). Gevraagd wordt of de aanwezigen kunnen instemmen met het 

voorzitterschap van de heer Wiersma. De aanwezigen stemmen hier mee in. 

Mededeling wordt gedaan van de (overigens) ontvangen afmeldingen en verder van 

de aanwezigheid van de heer Steenman (GL De Marne) als vervanger van mw. Smits.   

 

2. Vaststellen agenda 

 

Conform.  

.  

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 oktober 2017 

 

Tekstueel: 

De besluitenlijst wordt vastgesteld en de actiepunten afgedaan afgevoerd. 

 

Naar aanleiding van:   

Punt 12 – advies begroting herindeling en voorstel voorfinanciering 2017: 

Gevraagd wordt naar de wijze waarop de herindelingskosten in 2018 zijn gefinancierd 

(gedekt). In reactie hierop wordt aangegeven dat deze vraag schriftelijk zal worden 

beantwoord. 

 

4. Mededelingen 

 

Geen.  

 

 



2 

 

 

 

Ter informatie 

 

5. Stand van zaken herindeling  

 

De aanwezigen worden door mw. Zock, programmamanager, geïnformeerd over 

stand van zaken betreffende de herindeling. Er worden enkele vragen gesteld en voor 

zover mogelijk beantwoord. Het antwoord op de vraag naar het aantal bezoekers van 

de nieuwe website kan niet direct worden gegeven, maar volgt in de 

raadsklankbordgroepvergadering van 13 december 2017.  

 

Opgemerkt wordt dat voor het herindelingsprogramma een planning is, maar hoe is 

dat voor de raadseigen projectgroepen? Geantwoord wordt dat deze zal worden 

gemaakt zodra alle raadseigen projectgroepen hun projectformulier hebben ingevuld 

en vastgesteld. Deze planning – waarin dan ook gekeken zal worden naar de 

samenhang tussen de projecten – zal met de raadsklankbordgroep worden gedeeld.  

 

De heer Wiersma informeert de aanwezigen over de tiny houses. Ook hierover wordt 

een enkele vraag gesteld en beantwoord.   

 

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 besturingsvisie 

 

Er wordt een presentatie verzorgd over de besturingsvisie. Ook het vervolgtraject 

wordt geschetst. Er zijn diverse vragen die door mevrouw Draaijer (projectleider), 

aangevuld door mevrouw Van Lente (portefeuillehouder) worden beantwoord.  

 

8. Presentatie Merkbeeld 

 

Er wordt een presentatie verzorgd over het merkbeeld. Ook het vervolgtraject wordt 

geschetst. Er zijn diverse vragen die door mevrouw Overmars en mevrouw Zock 

worden beantwoord.  

 

9. VERVALLEN (Presentatie Sociaal domein: Inbedding GR bestuurlijk toetsingskader) 

 

 

Ter bespreking 

 

10.  Ruimtelijk domein: startnotitie Vergunningverlening, handhaving en toezicht 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Er zijn diverse vragen en opmerkingen waarop door de heer Wiersma 

(portefeuillehouder), aangevuld door de heer Dijkstra (projectleider), wordt 

gereageerd. De suggesties tot aanpassing/verbetering worden meegenomen.  

 

 

  

 

 



3 

 

10a. Herindeling, opheffen GR Participatie Noord-Groningen en invlechting Werkplein 

Ability 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van het aangeboden 

document. Er zijn diverse vragen en opmerkingen waarop door de heer Van Dijk 

(portefeuillehouder) wordt gereageerd. Er wordt nu gesproken over de planning. De 

inhoudelijke bespreking – op basis van een (inhoudelijke) notitie - volgt.   

 

11.  Dienstverleningsconcept 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Er zijn diverse vragen en opmerkingen waarop door mevrouw Van Lente 

(portefeuillehouder), aangevuld door mevrouw Post (projectleider), wordt gereageerd. 

Daarbij wordt toegezegd dat gekeken zal worden of aan de raden nog iets 

geschreven kan worden over de reactie van de BOR. Hierop zal nl. in het aan de 

raden te bieden dienstverleningsconcept als zodanig niet meer worden ingegaan.   

 

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 gezegd tijdens de behandeling door raadsklankbordgroep.   

  

12. Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Er zijn diverse vragen en opmerkingen waarop door de heer Reijsoo 

(behandelend griffier) wordt gereageerd. Ook wordt gemotiveerd de suggestie 

neergelegd om niet zondermeer “te gaan” voor een cursus van zes avonden.   

 

Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter dat de 

raadsklankbordgroep instemt met een cursus van 4 avonden, optioneel uit te breiden 

tot 6 avonden (afhankelijk van de behoefte van de deelnemers). 

 

13.  Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018 

 

De raadsklankbordgroep stemt in met het vergaderschema 2018. Voor zover dat 

vanwege de voortgang van het proces (tijdige behandeling van stukken) nodig is, zal 

in de eerste helft van de maand februari 2017 eventueel nog een vergadering worden 

toegevoegd aan het schema. 

 

14.  Rondvraag 

 

Publicatie. Het gemeentelijk herindelingsproces waar wij mee bezig zijn, is een uniek 

proces. Gevraagd wordt of de gedachte wordt ondersteund dat het leuk zou kunnen 

zijn een bestuurlijk-/juridisch schrijver te vragen “ons” proces te volgen en daarover 

te publiceren. De voorzitter stelt voor dit onderwerp vóór februari 2018 te 

agenderen. Hiermee wordt stilzwijgend ingestemd. 

 

Verzending vergaderstukken. Opgemerkt wordt dat de laatste vergaderstukken voor 

deze vergadering pas heden zijn verzonden; dit is te laat. De voorzitter antwoordt dat 

de opmerker het gelijk aan zijn zijde heeft, maar ook dat mw. Van Lente bij de 

bespreking van het dienstverleningsconcept hiervoor reeds excuses heeft 

aangeboden.  

 

15.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.  


