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Besluitenlijst vergadering raadsklankbordgroep  BMWE-gemeenten d.d. 4 juli 2018 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: J. Zock, programmamanager, M. Dijkema, projectsecretaris, K. Wiersma, 

vertegenwoordiger stuurgroep, H. Kastermans, M. Hegeman en S. van der Veen griffiers  

 

Met kennisgeving afwezig:  

P. Steenman (deze wordt vervangen door J. Schouten van Schagen), K. Rutgers, T. de Vries, R. 

Prummel allen raadsleden en overigens P. van Vilsteren (beoogd gemeentesecretaris) 

 

1. Opening 
 

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

 
2. Vaststellen agenda 
 

Voorgesteld wordt de agendapunten 7 en 9 te wisselen, zodat zondermeer voldoende tijd 
beschikbaar zal zijn voor bespreking van de kadernota. Met deze aanpassing wordt  
ingestemd. De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 30 mei 2018 
 

Tekstueel:  
 Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.  
 

Naar aanleiding van de vorige vergadering:  
Punt 8 – raadsklankbordgroep en Omgevingswet. Mevrouw Zock zal deze vraag bij haar 
toelichting op de stand van zaken herindeling (agendapunt 5) beantwoorden. 
 
Toezegging betreffende Visie Inwonerkracht. Gevraagd wordt of aan de toezegging om de 
notitie voor te leggen aan maatschappelijke organisaties is nagekomen. Aangegeven wordt 
dat deze vraag nu niet kan worden beantwoord. Schriftelijke beantwoording volgt.   

 
4.   Mededelingen 
 
 Meegedeeld wordt dat de secretaris van de raadsklankbordgroep tijdelijk griffier wordt in de 

gemeente Oldambt.  
 
 
 
 



Pagina 2 van 3 

 

Ter informatie 
 
5. Stand van zaken herindeling  
 
 Mevrouw Zock informeert de aanwezigen over de stand van zaken in het algemeen. Meer 

specifiek wordt door mevrouw Veenhuis informatie gegeven over de zg. newsroom en door 
mevrouw Van der Gugten over gemeentewapen en ambtsketen voor Het Hogeland.   

 
 Ten aanzien van de toezegging betreffende de Omgevingswet, wordt aangegeven dat het 

proces wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Verder wordt gemeld dat in de 
laatstverschenen versie “Wie binnen BMWE” (conform de gedane toezegging) aandacht is 
geschonken aan de zorgen die er zijn geuit bij bespreking van de Visie Inwonerkracht.  

 
 Met betrekking tot de Lange Termijn Agenda (=LTA) wordt gevraagd of de economische 

visie ook nog ter bespreking wordt geagendeerd. Hierop wordt bevestigend geantwoord  
(dit zal na oktober 2018 zijn) door de heer Wiersma. Verder wordt gevraagd de LTA aan te 
vullen met onderwerpen voor de vergadering van 26 september 2018. Hier zal aandacht 
aan worden geschonken. Tenslotte wordt gevraagd of er ook een detailhandelsvisie wordt 
opgesteld voor Het Hogeland. Aangegeven wordt dat dit moet worden nagegaan en dat 
hierop een antwoord volgt.  

 
6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen 
 
 Vanuit de verschillende projectgroepen wordt kort verslag gedaan van de stand van zaken.    

 
7. Presentatie Economische visie 
 
 Wordt als agendapunt 9 behandeld (en later vanwege de tijd afgevoerd van de agenda).  
 
 
Ter bespreking 
 
 
8.   Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland 
 
 Er wordt een korte presentatie verzorgd door de heer Beukema en mevrouw Perey. Er zijn 

diverse vragen. Deze worden door genoemde personen, samen met mevrouw Van Lente 
en de heer Jonkman, beantwoord. Na het sluiten van de bespreking concludeert de 
voorzitter dat het voorstel kan worden doorgeleid met in achtneming van de daarbij 
geplaatste kanttekeningen.  

 
9.   Kadernota Het Hogeland 2019-2022 
 
 De kadernota wordt zonder inleidende presentatie of toelichting in bespreking gegeven. De 

aanwezigen spreken hun gevoelen uit over diverse zaken die in de kadernota zijn 
beschreven. Ook zijn er diverse vragen, die door de heer Blok en de heer Meijer worden 
beantwoord. Afgesproken wordt dat alle ingebrachte “gevoelens” zullen worden bekeken 
en dat ten behoeve van de raad van Het Hogeland te zijner tijd inzichtelijk zal worden 
gemaakt wat daarmee is gedaan. Overigens wordt de toezegging gedaan dat   nagegaan 
zal worden welke compensatiemogelijkheden er zijn ten aanzien van hogere 
onroerendzaakbelasting voor bepaalde categorieën niet-woningen.  

 
 10. Begroting raad en griffie 2019 
 
 Mevrouw Visser geeft een korte toelichting. Aansluitend wordt het voorstel besproken. De 

raadsklankbordgroep stemt in met het voorstel.  
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11. Beleid Zonne-energie Het Hogeland 
 
 De heer Star geeft een korte toelichting. Vervolgens wordt het voorstel besproken. Er zijn 

diverse vragen, die door mevrouw Smits en de heer Star worden beantwoord. Het voorstel 
blijkt – in de huidige vorm - op onvoldoende steun te kunnen rekenen voor een positief 
advies aan de raden. De heer Wiersma geeft als vertegenwoordiger van de stuurgroep aan 
dat hij wil voorstellen de colleges in de gelegenheid te stellen het voorstel nog eens goed te 
bekijken en het aansluitend (al dan niet gewijzigd) nogmaals voor te leggen aan de 
raadsklankbordgroep. De voorzitter constateert dat de vergadering hiermee instemt.  

 
12. Plan documentaire bewustwording Het Hogeland 
 
 De heer Dijkhuis geeft een korte toelichting, waarbij hij wordt aangevuld door de heer 

Wiersma. Aansluitend wordt het voorstel besproken. De raadsklankbordgroep stemt in met 
het voorstel.  

 
13. Rondvraag 
 
 De heer Kersaan spreekt enkele woorden van dank uit aan de secretaris van de 

raadsklankbordgroep, vanwege zijn vertrek naar de gemeente Oldambt.       
 
14. Sluiting 
 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.   
 


