Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 25 januari 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
Overigens aanwezig: K. Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de
projectgroep), H. Möhring (werkgroep visie en naamgeving) en H. Hoekstra, M. Hegeman en
H. Reijsoo (griffiers),

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
Voorgesteld wordt de behandeling van de geagendeerde punten 5 en 6 te wisselen,
zodat eerst de Regeling werkwijze raadsklankbordgroep wordt behandeld en daarna
informatie zal worden gegeven vanuit de selectiecommissie voorzitter
raadsklankbordgroep. Met inbegrip van deze aanpassing wordt de agenda
vastgesteld.
3. Voorstelronde
De voorzitter vraagt of behoefte bestaat aan een voorstelronde. Dit blijkt niet het
geval te zijn, zodat direct overgegaan wordt naar het volgende agendapunt.
4. Mededelingen
Geen.
5. Regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten
De regeling wordt besproken en met de volgende wijzigingen vastgesteld:
Art. 2 lid 3: “De raadsklankbordgroep fungeert ten aanzien van de taak zoals bedoeld
in lid 2 sub a……………….voorstellen.”
Artikel 6 aanhef: Besluiten en adviezen
Art. 6 lid 1: “Besluiten en adviezen van de raadsklankbordgroep worden bij
meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden genomen respectievelijk
vastgesteld.”

6. Informatie uit de selectiecommissie voorzitter raadsklankbordgroep
De aanwezigen worden geïnformeerd. De selectiecommissie wordt geadviseerd het
woord “onafhankelijk” expliciet in het profiel op te nemen. Dit wordt meegenomen.
7. Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten
Het plan van aanpak wordt besproken. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het kan worden doorgeleid naar de raden.
8. Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente
Het raadsvoorstel wordt besproken. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het kan worden doorgeleid naar de raden.
9. Visie op de nieuwe gemeente
De aanwezigen worden geïnformeerd. Afgesproken wordt om de raadsleden op 6
februari a.s. tijdens de geplande BMWE-raadsinformatiebijeenkomst meer diepgaand
bezig te laten zijn met-/input te laten geven voor de visie op de nieuwe gemeente.
10. Wat verder ter tafel komt
Geen.
11. Rondvraag
Zitplaatsverdeling raadsklankbordgroep. Gevraagd wordt of de zitplaatsverdeling per
politieke partij kan zijn (in plaats van per gemeente). Afgesproken wordt dit voor de
volgende vergadering te agenderen.
Synchroniseren vergaderschema raden. Gevraagd wordt de vergaderschema’s van de
raden vanaf augustus 2017 of per januari 2018 te synchroniseren. Afgesproken
wordt dit voor de volgende vergadering te agenderen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

