Actielijst raadsklankbordgroep (na rkbg 18-10-17)
AFGEDAAN (af te voeren):
Onderwerp
Informatievoorziening (rkbg
15/02/17 met toevoeging
21/06/2017)

Dekking herindelingskosten 2017

Budget projectgroep inrichting griffie
Verslagen stuurgroep

Concretiseren deadlines afspraken
gemaakt in/met de
raadsklankbordgroep

Actie
(Proces opzetten om) Rkbg periodiek
(te) informeren over financiën
voorbereiding herindeling en
ontwikkelingen in voorbereiding
herindeling . Daarbij zal gekeken
worden of de rkbg-leden op
hetzelfde informatieniveau kunnen
worden gebracht als de
medewerkers (intranet per 19/06)
en verder hoe inwoners te
informeren (bespreken in eerste
rkbg-vergadering na 21/06/17).
Er wordt een voldoende specificatie
van de overgelegde begroting
verstrekt; het dictum van het besluit
zal op juistheid worden gecheckt; zo
nodig wordt een paragraaf
betreffende de WNT toegevoegd
Nagekeken zal worden welk budget
hiervoor beschikbaar is
Aan de stuurgroep zal worden
gevraagd verslagen van haar
vergadering en te maken (ipv
besluitenlijsten).
Aan de actiepunten zoveel mogelijk
concrete data koppelen

Actie door
Stuurgroep/programmamanager

Datum
18 oktober 2017

Programmamanager

18 oktober 2017

Griffiers

18 oktober 2017

K. Wiersma

18 oktober 2017

Rkbg/secretaris

Vanaf rkbg 18 september 2017

Maandkalender

Projectgroep identiteit van de raad

Er zal een maandkalender worden
opgesteld, teneinde de rkbg inzicht
te geven in datgene waarover in
de komende tijd haar
advies/mening wordt gevraagd
Werving raadsleden

Programmabureau

18 oktober 2017

Griffiers

18 oktober 2017

LOPEND:
Onderwerp
Rapport Movisie over burgerkracht

Actie
Nagegaan zal worden of dit rapport
kan worden meegenomen in de
projecten
Aan de stuurgroep zal worden
gevraagd waarom de besluitenlijsten
van de vergadering gehouden vóór
30 mei 2017 niet worden verstrekt
aan de rkbg

Actie door
Programmabureau

Deadline
In/voor rkbg-vergadering 18 oktober
2017

Programmamanager

Voor rkbg-vergadering 20 november
2017

Herindelingswebsite

Check tekst raadsklankbordgroep

Griffiers

Vergaderschema
raadsklankbordgroep 2018

Het schema wordt aangepast t.a.v.
de biddag en dankdag voor gewas en
arbeid
Er zal een uitwerking worden
gemaakt en geagendeerd voor de
eerstkomende vergadering van de
raadsklankbordgroep
De argumentatie die ten grondslag
ligt aan keuzes/adviezen van de
stuurgroep zal worden verduidelijkt
De raadsklankbordgroep wordt
geïnformeerd over de stand van
zaken

Griffiers

Voor rkbg-vergadering 20 november
2017
Voor rkbg-vergadering 20 november
2017

Besluitenlijsten
stuurgroepvergaderingen gehouden
vóór 30 mei 2017

Voorbereidingen verkiezingen
gemeenteraad Het Hogeland

Context keuzes/adviezen stuurgroep

Tiny houses

Griffiers

Voor rkbg-vergadering 20 november
2017

Stuurgroep

Ingaande 18 oktober 2017

Stuurgroep

In rkbg-vergadering 20 november
2017

