
 
  

                                 

 
 

Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 7 maart 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), A. Dijkstra (projectgroep visie en naamgeving), 

alsmede H. Hoekstra en H. Reijsoo (griffiers) en S. Schreuder (stagiaire). 

 

Met kennisgeving afwezig:  

D66-fractie Eemsmond (de heer P. op’t Holt) en M. Hegeman (griffier De Marne) 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering. Zij doet mededeling van de afwezigheid van de 

heer Op’t Holt en mevrouw Hegeman. Met de heer Ter Keurs, door de daartoe 

ingestelde commissie gekozen tot voorzitter van de raadsklankbordgroep, zal later 

deze avond kennisgemaakt kunnen worden.  

 

2. Vaststellen agenda 

 

Conform.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 15 februari 2017 (bijgevoegd) 

 

Tekstueel: 

 

Geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van:  

 

Geen.  

 

 

Ook de actiepuntenlijsten geven geen aanleiding tot bespreking c.q. aanpassing.  

 

 

 

 



 
  

4. Mededelingen 

 

De heer Prummel doet - als voorzitter van de commissie belast met de werving en 

selectie van een voorzitter voor de raadsklankbordgroep - kort verslag van de 

werving, de selectie(gesprekken) en de gemaakte keuze voor de heer Ter Keurs.  

 

De vergadering bekrachtigt de gemaakte keuze.  

 

5. Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving (informatief punt)  

 

Mevrouw Zock geeft een korte toelichting op de stand van zaken betreffende het 

herindelingsproces.  

 

Aansluitend wordt door de heer Dijkstra een presentatie gegeven betreffende de 

resultaten van de gehouden enquêtes onder inwoners en medewerkers.  

 

Aan het slot van de presentatie wordt het vervolg van het proces zichtbaar gemaakt, 

met daarin onder meer optie voor een extra raadsklankbordgroepvergadering/raad op 

27 maart 2017 (dit zal besproken worden bij agendapunt 6; zie hierna), als ook een 

(extra) raadsklankbordgroepvergadering op 2 mei 2017.  

 

Vanuit de raadsklankbordgroep worden enkele verduidelijkende vragen gesteld. Deze 

worden direct beantwoord.  

 

6. Afwegingskader t.b.v.  visievorming nieuwe gemeente en (invulling) extra 

bijeenkomst (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo) 

 

Mevrouw Visser geeft een beknopte toelichting op het (mede) door haar geschreven 

memo. Door mevrouw Spijk wordt vervolgens een voorstel gedaan om daaraan een 

praktische te geven. Dit door:  

 

- de onderwerpen voor de visie geclusterd aan te laten bieden; 

- aan de betreffende onderwerpen een score toe te kennen op een vijfpuntsschaal.  

 

Er volgt een discussie waarbij onder meer gesproken wordt over de wenselijkheid van 

een extra stap in het proces van visievorming, de voorgestelde invulling daarvan en 

mogelijke alternatieven. 

 

Gehoord de discussie wordt door de heer Wiersma – na overleg – aangegeven dat 

het mogelijk is om in een extra vergadering van de raadsklankbordgroep op 27 maart 

a.s. een ruwe schets te presenteren van de visie, waarop de aanwezigen dan 

(bijvoorbeeld) kunnen aangeven wat zij missen en/of welke aspecten daarin 

meer/minder geaccentueerd zouden moeten worden. In de bedoelde presentatie 

kunnen aan de raadsklankbordgroep ook bepaalde dilemma’s worden voorgelegd.  

 

De door de heer Wiersma voorgestelde invulling van de extra stap in het proces van 

de visievorming blijkt op brede steun te kunnen rekenen. De leden van de 

raadsklankbordgroep benadrukken dat zij ten behoeve van hun eigen voorbereidingen 

op de vergadering, de presentatie graag tijdig (zo snel mogelijk, maar in ieder geval 

voorafgaand daaraan) ontvangen.   

 

 

 

 



 
  

7. Excursies voor de raadsleden van de BMWE-gemeenten (bespreekpunt, zie 

bijgevoegd memo) 

 

Het onderwerp wordt kort besproken naar aanleiding van het memo dat over dit 

onderwerp is geschreven. Intentie van de excursies is (moet zijn) informatief. Het 

belang van kennismaking met de “andere” gemeenten in het BMWE-verband wordt 

verschillend gewaardeerd. Ingestemd wordt met de voorgestelde vorming van een 

commissie voor de organisatie van excursies zoals beschreven in het memo, met het 

hiervoor genoemde als “bagage”.       

 

8. W.v.t.t.k. 

 

Geen.  

 

9. Rondvraag 

 

Geen.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.58 uur.  

 

    

 


