BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
Deelnemers

Aanwezig

Marijke van Beek
Erica van Lente
Rinus Michels
Koos Wiersma
Paul van Vilsteren
Pieter Norder

x
x
x
x
x
x

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

x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Ter bespreking
Nieuwe versie lange
termijnplanning

Afwezig

Datum
3 juli 2018

x
x

Besluit
N.v.t.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur.
Agendapunt 10: Ondertekening E-hrmcontracten Centric wordt verschoven naar de
stuurgroep van 10 juli 2018.
De stuurgroep van 10 juli 2018 vindt plaats,
voorafgaand aan de gezamenlijke colleges,
van 8.45 uur – 09.15 uur in Pieterburen

Akkoord
De nieuwe versie
wordt verzonden naar
de BOR en wordt
gepubliceerd op het
intranet.

Met inachtneming van het volgende:
 In de lange termijnplanning wordt de
routing met betrekking tot het
onderwerp “Div verordeningen en
beleidsregels” als volgt aangepast:
”Ter vaststelling of ter kennisname
naar raden”.
De programmanager geeft een toelichting op
de top 18 - activiteiten in fase 3 van het
programma herindeling BMWE.
Naar aanleiding hiervan wordt aandacht
gevraagd voor:
 Het overdrachtsdocument t.b.v. de
ambtelijke organisatie
 Het overdrachtsdocument voor het
nieuwe College van B&W van Het
Hogeland
 De lijst met grote (risicovolle)
projecten.
De laatste wordt geagendeerd voor de
stuurgroep herindeling BMWE van 04-092018.
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Agendapunt
Ter bespreking
Voorstel gemeentewapen
en ambtsketen

Ter bespreking
Agenda
Raadsklankbordgroep 4 juli
2018
Ter bespreking
Arbeidsvoorwaarden en
rechtspositie
Ter formele vaststelling
Voorlopige benoemingen
functieboek 1, ronde 2

Vaststellen
Besluitenlijst 12 juni 2018
Mededelingen en
rondvraag

Besluit
Akkoord

Toelichting
Met inachtneming van het volgende:
 De laatste alinea van de brief aan de
historische verenigingen wordt
tekstueel aangepast.
 Er wordt medio juli 2018 een
inloopavond voor de historische
verenigingen georganiseerd.
 Een vijfde edelsmid wordt benaderd
voor het maken van een ontwerp voor
de ambtsketen.
 Een mogelijk nieuwe gemeentevlag
wordt overgelaten aan het nieuwe
bevoegd gezag.

N.v.t.

Het programmabureau doet een voorstel aan
de secretaris van de Raadsklankbordgroep
om de behandeling van de Kadernota naar
voren te halen op de agenda.

Akkoord

Het pakket aan voorstellen wordt besproken in
het BGO overleg van 18 juli 2018

Vastgesteld

Met inachtneming van het volgende:
De leden van de stuurgroep spreken hun zorg
uit over het niveau en waardering van de
functie OOV/Crisisbeheersing, zoals
opgenomen in het functieboek van Het
Hogeland. Daarnaast vragen zij zich af hoe de
crisisbeheersing geregeld is in de
functieomschrijvingen.
De programmamanager komt hierop terug in
de eerstvolgende vergadering van de
stuurgroep.

Vastgesteld

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

N.v.t.

Ombudsman

Er wordt een voorstel voorbereid voor een
ombudsman voor de gemeente Het Hogeland.
Het voorstel wordt in de nieuwe raad
bekrachtigd.

Beleid “Zonne-energie voor
Het Hogeland”

In tegenstelling tot hetgeen in het
collegevoorstel stond vermeld gaat het beleid
met ingang van heden in.

Machtiging voor
operationele aanvragen
(bijv. Suwinet)

Het programmabureau stelt een
machtigingstekst op, die in de stuurgroep van
10 juli 2018 door de burgemeesters wordt
ondertekend.

Bewonersbijeenkomst
Middag

De bewonersbijeenkomst in Garnwerd op 28
juni 2018 kende een grote opkomst.

De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur.
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