Besluitenverslag vergadering raadsklankbordgroep BMWE-gemeenten d.d. 26 september
2018 in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen
Voorzitter: E. ter Keurs
Secretaris: H.R. Kastermans
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
(vertegenwoordiger
stuurgroep),
J.
Zock
(programmamanager), M. Dijkema( projectsecretaris), M. Hegeman en S. van der Veen (griffiers),
P. Norder (beoogd griffier), P. van Vilsteren (beoogd gemeentesecretaris)

Met kennisgeving afwezig: de klankbordgroepleden Th. de Vries en P. Ritsema en overigens:
H. Reijsoo (griffier)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij doet vervolgens
mededeling van de ontvangen afwezigheidsmeldingen.

2.

Vaststellen agenda
De leden hebben bericht ontvangen dat vanuit de stuurgroep de wens is geuit
een presentatie te laten verzorgen met actuele informatie over het aardgasdossier.
De voorzitter stelt voor dit als punt 5a toe te voegen aan de agenda. De vergadering
stemt hiermee in en stelt onder deze toevoeging de toegezonden agenda vast.

3.

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst vergadering 4 juli 2018
Tekstueel:
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de vorige vergadering/actielijst:
Schriftelijke beantwoording toezegging betreffende Visie Inwonerkracht (reactie op verzoek
deze voor te leggen aan maatschappelijke organisaties): hierover is de
raadsklankbordgroep medio juli jl. schriftelijk geïnformeerd.
De actielijst zal worden bijgewerkt.

4.

Mededelingen/ingekomen brieven ter kennisname
De voorzitter deelt mede dat vanwege de herinrichting van de raadzaal in Uithuizen de
geplande vergaderingen op 31 oktober 2018 en 28 november 2018 op een andere locatie
zullen plaatsvinden. Daarover zullen de leden van de Raadsklankbordgroep nog nader
over worden geïnformeerd.
De ingekomen brieven worden voor kennisgeving aangenomen.
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De projectgroep Rekenkamer wordt verzocht een concept-reactie op de brief van de
rekenkamercommissie het Hoogeland op te stellen en aan de raadsklankbordgroep
voor te leggen.

Ter informatie
5.

Stand van zaken herindeling
Mevrouw Zock informeert de aanwezigen over de stand van zaken in het algemeen en met
name over de uitkomst van het plaatsingsproces en het vervolg daarop v.w.b. de nietvervulde functies en de zorg voor de medewerkers die niet geplaatst zijn.
Gemeld wordt dat er overeenstemming is bereikt met het BGO over de harmonisatie van
de arbeidsvoorwaarden.
Dienstverlening
De heer van Vilsteren licht de voorgenomen wijze waarop de burgerzaken-dienstverlening
zal worden ingericht toe. Hij gaat daarbij met name in op de wijze en momenten waarop
inwoners bij de gemeente terecht kunnen. Op elk van de vier huidige gemeentehuizen kan
via de gemeentelijke website op enkele dagen per week een afspraak worden gemaakt. Op
deze manier kunnen inwoners de gehele week bediend worden, zij het op bepaalde dagen
op een andere locatie dan men gewend was. Tegelijkertijd wordt ingespeeld op de mindere
vraag naar paspoorten vanwege de langere geldigheid en wordt de beschikbare personele
capaciteit zo efficiënt mogelijk ingezet. Ook kan daarmee openstelling op een avond
worden aangeboden. Dit alles betreft voornemens van de directie die nog door de
stuurgroep dienen te worden geaccordeerd.
Een persbericht over de dienstverlening na 1 januari 2019 is per abuis te vroeg en niet
geaccordeerd naar de raden gezonden (maar is ingetrokken voordat deze alle raden had
bereikt). De juiste informatie zal de raadsklankbordgroep bereiken zodra mogelijk.
Over de dienstverlening op afspraak worden door de leden van de Raadsklankbordgroep
een aantal bemerkingen gemaakt. Enerzijds is het een methode waarmee mensen
tegemoet wordt gekomen, anderzijds leert de ervaring dat er inwoners zonder afspraak bij
het gemeentehuis binnen komen, maar daar hun doel niet kunnen bereiken omdat ze geen
afspraak hebben gemaakt.
Gewezen wordt op de website (hethogeland.nl), waarop informatie verstrekt wordt over de
verkiezingen. Deze is onlangs in de lucht gebracht.
Daarop zal ook informatie over de dienstverlening worden geplaatst.
Op een vraag van de heer Kersaan met betrekking tot de overdracht van het gebied
Middag aan de nieuwe gemeente Westerkwartier geeft de heer Dijkema een uiteenzetting
van de ontvlechtings-activiteiten. De inwoners van et gebied dat overgaat zullen worden
geïnformeerd over wat dat voor hen betekent.
Aangekondigde documenten
Het ambitiedocument verkeer, vervoer & mobiliteit kan op de vergadering van 31 oktober
as. worden gepresenteerd. Dit document wordt dan met eventueel commentaar van de
raadsklankbordgroep voor bespreking en vaststelling aangeboden aan de nieuwe raad.
De werkwijze m.b.t. het benutten van de inwonerkracht kan aan de orde komen in de
vergadering van 28 november as.
De bouwstenen voor de economische visie worden in deze vergadering gepresenteerd,
waarna in de november-vergadering de uitgeschreven visie kan worden geagendeerd.
Huisvesting
De stappen die gezet zijn en nog gaan worden voor de huisvesting worden gememoreerd.
De heer Werkman geeft aan verrast te zijn door een publicatie in het Dagblad van het
Noorden waarin gepleit wordt voor centrale huisvesting. De heer Wiersma licht toe dat dit
een signaal van de BOR (ondernemingsraad) is. Het is hun goed recht om een dergelijk
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signaal af te geven. De keuze om de huidige gemeentehuizen te benutten voor de
huisvesting van de organisatie, het college en de raad van de nieuwe gemeente staat nog
altijd overeind.
N.a.v. verslagen stuurgroep
De heer Kersaan stelt – vooruitlopend op agendapunt 7 – aan de orde dat het besluit van
de stuurgroep niet juist geformuleerd is.
De heer Wiersma gaat in op de vraag en geeft aan dat hij met de stuurgroep nog eens kijkt
naar de formulering op de besluitenlijst.
Mevrouw Rutgers geeft aan dat de brief die is gezonden aan de gebruikelijke
stembureauleden niet duidelijk was en mede daardoor voor verwarring en onbegrip heeft
gezorgd.
De heer Wiersma legt uit dat, anticiperend op nieuwe wetgeving, de
burgemeesters hebben besloten dat mensen op de kieslijst niet meer zitting mogen nemen
op een stembureau. Dat geldt voor de kandidaatstelling bij de betreffende verkiezingen.
Geconcludeerd wordt dat dit beter gecommuniceerd had kunnen worden, waarbij ook
(meer) uitleg in eigen kring te verkiezen geweest was.
5A.

Actuele informatie aardbevingsdossier
Nanda Pellenbarg informeert de raadsklankbordgroep over de actuele ontwikkelingen, met
name over het resultaat van de gesprekken over het Toekomstperspectief. Er is een
Nationaal Programma Groningen ontwikkeld, waarmee een impuls gegeven wordt aan het
‘aardbevingsgebied’ door middelen beschikbaar te stellen voor economische initiatieven en
het stimuleren van de trots van de Groningers op hun gebied..
De bedoeling is de uitwerking van de NPG medio december gereed te hebben. De raden,
c.q. de raadsklankbordgroep, worden hierbij betrokken.

6.

Stand van zaken raadseigen projectgroepen
Vanuit de verschillende projectgroepen wordt kort verslag gedaan van de stand van zaken.
De projectgroepen Inwonerkracht, Vergaderwijze raad en Inrichting griffie zijn gezamenlijk
bijeengekomen om mede met het oog op de reeds opgestelde documenten te spreken over
de inrichting van de vergaderingen en een vergaderschema voor 2019. Op basis van
hetgeen in deze bijeenkomst gewisseld is wordt er door de kwartiermaker/beoogd griffier
een document opgesteld dat in de bijeenkomst van de Raadsklankbordgroep van 31
oktober as. kan worden behandeld.
De projectgroep Rekenkamer verwerkt de laatste aandachtspunten voor een conceptverordening. De overige verordeningen zijn door de betreffende projectgroep
geharmoniseerd en bespreek-/besluit-gereed gemaakt, zodat deze in de vergadering van
31 oktober as. kunnen worden geagendeerd.

7.

Memo aanhouden beleid zonne-energie
De raadsklankbordgroep heeft kennis genomen van de memo. Naar aanleiding daarvan
worden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met het oog op het spanningsveld
tussen het te bepalen zoekgebied nabij de Eemshaven en het belang van beschikbare
grond voor toekomstige bedrijfsvestigingen.
De raad van de nieuwe gemeente zal zich buigen over het vast te stellen beleid.
Aanvragen die er momenteel liggen voor kleinschalige initiatieven kunnen bij nader inzien
toch worden afgedaan op grond van het provinciale beleid.
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Ter bespreking
8.

Tussenrapportage Programma herindeling BMWE-gemeenten, fase 3
Mevrouw Zock licht het toegezonden document toe en geeft gelegenheid tot het stellen van
vragen daarover.
De heer de Jong verbaast zich er over dat de raadsklankbordgroep niet actief geïnformeerd
is over de ruime overschrijding van de kosten voor de inpassingscommissie. Toegezegd is
dat in een dergelijk geval de raadsklankbordgroep direct wordt geinformeerd. Mevrouw
Zock antwoordt dat het hier gaat om eerst onlangs verkregen informatie. Het bleek dat de
inpassingscommissie ruim meer gesprekken diende te voeren dan gepland. Eerder was al
gebleken dat het geraamde tarief van de leden te laag was ingeschat.
Er wordt een hernieuwde toezegging gedaan: wanneer ruime overschrijdingen dreigen of
worden geconstateerd wordt de raadsklankbordgroep onmiddellijk geïnformeerd.
Door meerdere leden van de raadsklankbordgroep wordt gevraagd naar en ingegaan op de
risico’s die gelopen worden. Mevrouw Zock geeft een toelichting n.a.v. de vragen en
opmerkingen.

Presentatie
9.

Bouwstenen Economische Visie gemeente Het Hogeland
De heer Gerlof Hotsma presenteert de bouwstenen voor het opstellen van een
economische visie. Met name worden enkele cijfers over de werkgelegenheid en de
arbeidsmarkt gepresenteerd en worden de kracht en potenties van de nieuwe gemeente,
het gevestigde bedrijfsleven en de aanwezige infrastructuur belicht.
Vanuit de vergadering worden verdiepende vragen gesteld en suggesties meegegeven. De
raadsklankbordgroep kan op 28 november as. de Economische Visie bespreken, waarna
deze aan de nieuwe raad zal worden voorgelegd. Toegezegd wordt dat het document tijdig
voor de betreffende vergadering beschikbaar is.

10.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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