BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
Deelnemers
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Jojo Bottema
Betto Meijer
Frank Wiertz
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Jellemiek Zock (vz)
Martijn Dijkema (not)
Elly van der Gugten

x
x

Datum
23 januari 2018

x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Besluit
N.v.t.

Ter vaststelling
Het Hogeland in beeld
(Raamwerk ambtelijke
organisatie)

Aangehouden

Besluitenlijst SG 16 januari 2018

Afwezig

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Het document wordt besproken. De
vergadering kan zich vinden in de richting en
strekking van het stuk. De uitgangspunten die
zijn benoemd worden onderschreven. De
concrete uitwerking roept enkele opmerkingen
op: percentage afname omvang formatie en
de samenstelling van het integrale MT. Op
basis van de bespreking zal een aangepaste
versie worden aangeleverd. Die wordt
geagendeerd ter vaststelling voor de
vergadering van de stuurgroep van 6 februari
2018
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Agendapunt
Ter vaststelling
Begroting herindeling 2018

Besluit
Vastgesteld
De begroting wordt ter
bespreking en advies
geagendeerd voor de
RKBG van 31 januari
2018

Ter kennisname
Conceptagenda RKBG 31
januari 2018 en
besluitenlijst RKBG 13
december 2017

N.v.t.

Ter kennisname
Langetermijnplanning

N.v.t.

Ter vaststelling
Besluitenlijst SG d.d. 16
januari 2018

Vastgesteld

Toelichting
De vergadering bespreekt de concept
begroting.
De dekking van de begroting wordt aangepast.
Bij de stukken die worden doorgezonden zal
een raadsvoorstel en –besluit worden
toegevoegd die in lijn is met de voorliggende
oplegnotitie en in lijn met het dictum zoals
toegepast bij de vaststelling van de begroting
2017.
De begroting zal volgende week met
portefeuillehouders financiën worden
besproken ter voorbereiding op
raadsbehandeling van deze begroting.
De stukken worden doorgenomen.

De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen
vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.
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