Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 8 maart 2018
in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen
Voorzitter (plv.) : K. Wiersma
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 (programmasecretaris), K.
Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de programmagroep), alsmede M.
Hegeman (griffier), diverse portefeuillehouders en (overige) ambtelijk adviseurs.
Met kennisgeving afwezig: R. Prummel (D66 Winsum), B. Rozema (CU Eemsmond), A. Spijk
(CDA Eemsmond), S. van der Veen (griffier Eemsmond) en H. Reijsoo (griffier Bedum)
1. Opening
De heer Wiersma deelt mee dat de heer Ter Keurs (voorzitter) verhinderd is. Hij
vraagt de aanwezigen of zij er mee kunnen instemmen dat hij de vergadering als
vervanger zal voorzitten. Hiermee wordt ingestemd, waarna de heer Wiersma de
vergadering opent met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Een bijzonder
woord van welkom aan de enkele deelnemers aan de cursus Politiek Actief, die deze
vergadering bijwonen!
Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afwezigheidsmeldingen, waarbij wordt
aangegeven dat mevrouw Spijk in deze vergadering wordt vervangen door mevrouw
Dost (beiden CDA Eemsmond) en overigens dat de heer De Vries (CU De Marne) iets
verlaat is, maar nog mag worden verwacht.
2. Vaststellen agenda
Conform.
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 31 januari 2018
Tekstueel:
De besluitenlijst wordt vastgesteld en de actiepunten “afgedaan” worden afgevoerd.
Naar aanleiding van:
Geen.
4. Mededelingen
Geen.
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Ter informatie
5. Stand van zaken herindeling
Het logo van gemeente Het Hogeland wordt gepresenteerd door de heer Blokzijl.
(Punt van orde: de heer De Vries, CU De Marne, komt binnen).
De aanwezigen worden vervolgens (mede aan de hand van een presentatie) door
mevrouw Zock (programmamanager) en mevrouw Veenhuis (communicatie-adviseur)
geïnformeerd over de stand van zaken. Enkele vragen - onder meer betreffende de
Lange Termijn Agenda en de agenda voor de raadsklankbordgroepvergadering van 4
april 2018 - worden 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).
In de raadsprojectgroep excursies is gemeente De Marne – na het vertrek van
mevrouw Smits, die wethouder is geworden – niet meer vertegenwoordigd. Er wordt
mee ingestemd om geen nieuwe vertegenwoordiger aan te wijzen.
7. Presentatie huisvesting gemeente Het Hogeland
De aanwezigen worden door de heer Beukema en mevrouw Perey geïnformeerd over
de huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Het Hogeland.
Enkele vragen worden door genoemde adviseurs en de heer Verschuren
(portefeuillehouder) beantwoord.
Ter bespreking
8. Notitie vergaderwijze gemeenteraad Het Hogeland
Na een korte inleiding van de heer Jonkman (voorzitter projectgroep) bespreekt de
raadsklankbordgroep de notitie. De vragen die worden gesteld, worden door de heer
Jonkman beantwoord.
Na het sluiten van de besprekingen concludeert de voorzitter dat de
raadsklankbordgroep instemt met de in de notitie voorgestelde vergaderwijze voor de
nieuwe raad (het zg. BOB-model). De uitwerking ervan komt terug in de
raadsklankbordgroep.
9. Positionering Werkplein/Ability binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland
Na een korte inleiding van de heer Van Dijk (portefeuillehouder) bespreekt de
raadsklankbordgroep het onderwerp aan de hand van de aangeboden documenten.
De vragen die worden gesteld, worden door de heer Van Dijk beantwoord.
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 de
raadsklankbordgroep.
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10. Visie inwonerkracht
Na een korte inleiding van de heer Sienot (portefeuillehouder) bespreekt de
raadsklankbordgroep het onderwerp aan de hand van de aangeboden documenten.
De vragen die worden gesteld, worden door de heer Sienot beantwoord.
Na het sluiten van de besprekingen concludeert
raadsklankbordgroep positief adviseert aan de raden.

de

voorzitter

dat

de

11. Begroting 2018 project herindeling
De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden
documenten. Er zijn enkele vragen die door mevrouw De Visser (portefeuillehouder)
worden beantwoord.
Na het sluiten van de besprekingen concludeert
raadsklankbordgroep positief adviseert aan de raden.
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12. Rondvraag
Mevrouw Visser (SP Eemsmond) stelt dat de raadsklankbordgroep geen besluiten
dient te nemen anders dan “huishoudelijke besluiten”, er gebeurt echter meer dan
dat. De voorzitter antwoordt dat hij slechts de voorstellen heeft voorgelegd zoals die
in de oplegnotities zijn vermeld.
Mevrouw Visser (SP Eemsmond) vraagt of er een communicatieplan wordt opgesteld
voor gemeente Het Hogeland en zo ja, wanneer de leden van de raadsklankbordgroep
dat krijgen. De voorzitter antwoordt dat een en ander volgt uit het
dienstverleningsplan, dat het in het najaar van 2018 aan de orde komt en in de Lange
Termijn Agenda zal worden opgenomen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.02 uur.
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