Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling op
woensdag 31 oktober 2018, aanvang 19.30, in het gemeentehuis te Winsum.
De agenda is onderstaand vermeld.
Bedum, 19 oktober 2018
De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
namens deze,
H. Kastermans , secretaris

---------------------------------------------------AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst bijeenkomst 26 september 2018
4. Mededelingen
Ter informatie
5. Stand van zaken herindeling
Informatie over de herindeling en/of specifieke projecten wordt met de leden van de raadsklankbordgroep
gedeeld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.
- Lange termijn planning (LTA wordt nagezonden)
- Besluitenlijsten stuurgroep
- Tussentijdse financiële rapportage(mondeling)

6. Stand van zaken aardbevingsdossier
Nanda Pellenbarg geeft een korte ‘update’ van de ontwikkelingen rond het aardbevingsdossier.

7. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de voorzitter/een lid van de raadseigen projectgroepen
geïnformeerd voor zover er relevante informatie te verstrekken valt.
Het betreft de projectgroepen Vergaderwijze, Excursies, Inrichting griffie, Rekenkamer, Burgerkracht en
Harmonisatie regelingen.
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Ter bespreking/advies
8. Voorstellen belastingverordeningen en –tarieven
De huidige raden dienen de belastingverordeningen en –tarieven voor 2019 vast te stellen, met uitzondering
van de OZB (deze verordening en de tarieven worden binnen 3 maanden na de herindelingsdatum door de raad
van de nieuwe gemeente vastgesteld) . Deze gelden dan voor het grondgebied van de betreffende huidige
gemeente. De betreffende raadsvoorstellen worden voorgelegd om daarmee inzicht te geven in de gepleegde
afstemming en te komen tot een advies aan de raden..
Op 29 oktober wordt een toelichting op de voorstellen gegeven en kunnen technische vragen worden gesteld
(19.00 – 20.00 uur, Trefcentrum te Bedum). Hiervoor is een uitnodiging aan alle raadsleden gezonden.
De voorstellen worden nagezonden. Gevraagd wordt deze te bezien vanuit het perspectief van de nieuwe
gemeente en advies uit te brengen aan de raden.

Ter bespreking/instemming
9. Verfijning vergaderwijze gemeenteraad
Gevraagd wordt in te stemmen met:
a) een in bijgevoegde notitie voorgestelde set van afspraken voor de wijze en frequentie van vergaderen
door de raad en het organiseren van beeldvormende activiteiten. Na een eerste periode kan de nieuwe
raad aan de hand van de opgedane ervaring en gevormde inzichten de gemaakte keuzes evalueren en
desgewenst bijstellen.
b) het vaststellen van het aanvangstijdstip van de eerste vergadering van de raad van de gemeente
Het Hogeland op 2 januari 2019 op 14.00 uur
Dit voorstel is tot stand gekomen in afstemming tussen de leden van de raadsprojectgroepen Vergaderwijze
raad, Burgerkracht en Inrichting griffie.

10. Raadseigen verordeningen
De raadsprojectgroep Harmonisatie regelingen heeft de relevante raadseigen verordeningen en regelingen voor
de nieuwe gemeente in concept opgesteld (m.u.v. de verordening rekenkamerfunctie, deze is op grond van de
door uw klankbordgroep vastgestelde Notitie Rekenkamer opgesteld door de projectgroep Rekenkamer).
Verwezen wordt naar bijgevoegde opleg-notitie.
Gevraagd wordt in te stemmen met het aan de raad van de gemeente Het Hogeland voorleggen van de
navolgende concept-verordeningen/reglementen:

10 a
10 b
10 c
10 d
10 e
10 f

Concept-Reglement van orde voor de gemeenteraad
Concept-verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Concept-verordening op het fractieassistentschap
Concept-verordening op het audit committee
Concept-gedragscode integriteit leden gemeenteraad
Concept-verordening rekenkamerfunctie

Voorts wordt gevraagd kennis te nemen van de Handreiking Burgemeesters van het ministerie van BZK.

11. Afdoening brief rekenkamercommissie Het Hoogeland
Gevraagd wordt in te stemmen met de bijgevoegde concept-beantwoording.

2

Presentaties
12. Ambitiedocument verkeer, vervoer & mobiliteit
Ter informatie, de presentatie wordt gegeven door Andrew Piso. Het betreffende document is bijgevoegd

13. Visie toekomstbestendige zorginfrastructuur
Ter informatie, de presentatie wordt gegeven door portefeuillehouder M. van Dijk. De visie en bijbehorende
documenten zijn bijgevoegd
NB: deze presentatie wordt verzorgd voor zover de beschikbare tijd het toelaat. Eventueel wordt in overleg met
de raadsklankbordgroep een afzonderlijke bijeenkomst belegd, mogelijk in combinatie met andere te
verstrekken informatie.

Overig
14. Aanbieding document ‘De staat van het Hogeland’
Door de Stuurgroep wordt dit (overdrachts)document ter vergadering aangeboden aan de
Raadsklankbordgroep.

15. Rondvraag
16. Sluiting
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