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Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 30 mei 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 programmasecretaris, P. van 

Vilsteren beoogd gemeentesecretaris, K. Wiersma vertegenwoordiger stuurgroep, H. Kaster- 

mans, M. Hegeman griffiers 

 

Met kennisgeving afwezig:  

J.W. Nanninga, L. Rozema, R.M. Prummel, L. Westerhuis, L. Visser (zij wordt vervangen 

door D. Voskuil) allen raadslid en S. van der Veen griffier 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen 

en doet vervolgens mededeling van de ontvangen afwezigheidsmeldingen.  

 

2. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. Gevraagd wordt voortaan geen presentaties meer te 

houden direct voorafgaand aan de raadsklankbordgroepvergaderingen.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 mei 2018 

 

Tekstueel:  

 

Geen opmerkingen. De besluitenlijst en actiepuntenlijst worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van de vorige vergadering:  

 

Bekostiging Kleigoedfestival. De heer Wiersma heeft in de vorige vergadering 

aangegeven dat de kosten daarvan vanuit de reguliere begrotingen van de BMWE-

gemeenten worden betaald. Inmiddels is besloten dit vanuit het programma(budget) 

herindeling te bekostigen.   

 

4.  Mededelingen 

 

Geen.  
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Ter informatie 

 

5. Stand van zaken herindeling  

 

Inleidend geeft de voorzitter geeft aan dat in de Lange Termijn Agenda mogelijk een 

wijziging zal worden aangebracht waar het betreft de behandeling van de Kadernota.  

 

De aanwezigen worden vervolgens aan de hand van een presentatie door mevrouw 

Zock en de heer Van Vilsteren geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Enkele 

vragen worden beantwoord.  

 

Met betrekking tot de LTA wordt ten aanzien van de Kadernota gevraagd, het 

behandelproces kort te verduidelijken. Geantwoord wordt dat behandeling van de 

kadernota mogelijk alleen in de raadsklankbordgroep plaatsvindt (en niet in de 

afzonderlijke raden). Het behandelproces zal in de presidia worden besproken.  

 

6.  Stand van zaken raadseigen projectgroepen 

 

Voor zover er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, wordt daarover vanuit de  

projectgroepen informatie verstrekt. Een enkele vraag wordt beantwoord.  

 

7. Presentatie stand van zaken project Informatisering en Automatisering 

 

Mevrouw Van den Bor geeft een presentatie betreffende het project Informatisering 

en Automatisering. Er zijn diverse vragen, die door haar worden beantwoord.  

 

Ter bespreking 

 

 

8.  Rapportage programma herindeling BMWE-gemeenten, fase 2  

 

Mevrouw Zock leidt de bespreking kort in en geeft vervolgens aan dat zij bereid is 

vragen over de opgestelde rapportage te beantwoorden. De vraag: “hoe en wanneer 

wordt de raadsklankbordgroep verder geïnformeerd over/betrokken bij het project 

Omgevingswet” kan niet direct worden beantwoord. Een en ander zal worden 

nagegaan en de raadsklankbordgroep ontvangt binnenkort het antwoord alsnog.  

 

9.  Notitie Ruimte! Voor een rekenkamer Het Hogeland 

 

De heer Koster geeft aan dat de projectgroep een rapportage heeft opgesteld en 

bereid te zijn mogelijke vragen daarover te beantwoorden. Er zijn complimenten voor 

de duidelijke rapportage en een aantal vragen die vervolgens worden beantwoord. De 

raadsklankbordgroep stemt in met de in de rapportage opgenomen keuzes.    

 

10. Rondvraag 

 

 Geen.  

 

11. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.  

 


