BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
Deelnemers

Aanwezig

Marijke van Beek
Erica van Lente
Rinus Michels
Koos Wiersma
Marc Verschuren (vervanging
Rinus Michels)
Paul van Vilsteren

x
x

Marike Hegeman

x

Jellemiek Zock (vz)
Martijn Dijkema
Elly van der Gugten (not)

x
x
x

Datum
8 mei 2018

x
x
x
x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Besluit
N.v.t.

Ter vaststelling
Bekrachtiging voorstel
benoeming overige
functies functieboek 1

Vastgesteld
Na de bekrachtiging in
de stuurgroep worden
de benoemingen via
het intranet bekend
gemaakt.

Uitvoering Arhi-toezicht

Akkoord
Het voorstel wordt ter
besluitvorming
geagendeerd in de
gezamenlijke colleges.
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Afwezig

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De beoogd gemeentesecretaris/algemeen
directeur licht het voorstel met betrekking tot
de voorgenomen benoemingen uit functieboek
1 toe en geeft aan welke functies nog vacant
zijn.
De leden van de stuurgroep bekrachtigen het
voorstel voor de benoeming. Ze vragen
hiernaast aandacht voor:
 de nazorg van de medewerkers die
niet in aanmerking kwamen voor een
functie uit functieboek 1;
 een transparante en zorgvuldige
procedure bij het vervullen van de
nog openstaande vacatures;
 de financiële consequenties

1

Agendapunt
Ter besluitvorming
Schuldhulpverlening

Ter informatie
Rapportage programma
herindeling BMWE
gemeenten fase 2

Besluit
N.v.t.
Het voorstel wordt ter
besluitvorming
voorgelegd aan de
gezamenlijke colleges.

Toelichting
Dit voorstel had bij nader inzien direct door de
portefeuillehouders geagendeerd kunnen
worden voor de gezamenlijke colleges.
Aandachtspunt:
 de uittredingstermijnen inzake GR
VKB.

Vastgesteld

De griffier van De Marne vraagt of in het
draaiboek jaarovergang van I&A rekening
wordt gehouden met de eerste
raadsvergadering van de nieuwe raad die op 2
januari 2019 zal plaats vinden. De
programmamanager bespreekt dit met de
projectleider I&A.

Ter bespreking
Vergaderingen
raadsklankbordgroep 8 en
30 mei 2018

N.v.t.

Ter vaststelling
Besluitenlijst 17 april 2018

Vastgesteld

Werkwijze stuurgroep

N.v.t.

De raadsklankbordgroep ontvangt ter
informatie de notitie over de aangepaste
programmastructuur BMWE t.b.v. de
raadsklankbordgroep op 30 mei 2018.
Met een enkele opmerking wordt de
besluitenlijst vastgesteld.
De volgende afspraken worden gemaakt:
 de stukken van de stuurgroep zullen
voortaan via een app ter beschikking
worden gesteld;
 de collegeleden ontvangen een
afschrift van de agenda, de
besluitenlijst en de geagendeerde
stukken van de stuurgroep;
 de wethouders die voorheen zitting
hadden in de stuurgroep, zullen als
vervanger optreden bij afwezigheid
van de burgemeesters;
 vanuit het programmabureau wordt
het verzoek gedaan aan de
collegeleden om per project en binnen
de daarbij betrokken portefeuillehouders, een coördinerend
portefeuillehouder aan te wijzen.

Mededelingen en
rondvraag
Dienstverlening gemeente
en politie

Dhr. Gery Veldhuis, politiechef Eenheid
Noord-Nederland, heeft contact gezocht over
een mogelijke samenwerking voor wat betreft
de dienstverlening/huisvesting.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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