BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
Deelnemers

Aanwezig

Afwezig

Datum
4 september 2018

x

Marijke van Beek
Harrie Sienot
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
x
x

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Besluit
N.v.t.

Ter bespreking
Opdrachtformulering Staat
van het Hogeland

N.v.t.
De
opdrachtformulering
wordt geagendeerd
voor de gez. colleges
van 11 september
2018

Ter bespreking
Gemeenteraadsverkiezingen Het Hogeland

N.v.t.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur.
Bij de behandeling van agendapunt 9
“Presentaties en besluitvorming ambtsketen
Het Hogeland” zijn alleen de burgemeesters
en wethouder Sienot (plaatsvervanger
burgemeester Eemsmond), de
programmamanager en de programmaassistent aanwezig.
Met inachtneming van het volgende:
Het concept is gereed vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 november
2018. Namens de gezamenlijke colleges wordt
de Staat van het Hogeland overhandigd aan
de nieuwe Raad van het Hogeland.
De stuurgroep reageert instemmend op de
voorstellen in de notitie. Aandacht wordt
gevraagd voor:
 de bezetting van de stembureaus.
 de locatie waar de stemmen zullen
worden geteld.
 in welke media de informatiepagina’s
worden gepubliceerd.
In het overleg met de politieke partijen dat op
5 september 2018 plaatsvindt zal naast de
bezetting van de stembureaus, de techniek en
de communicatie ook de brief over integriteit
aan de orde komen.
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Agendapunt
Ter vaststelling
Concept besluitenlijsten
stuurgroep herindeling d.d.
3 en 10 juli 2018

Mededelingen en
rondvraag

Besluit
Vastgesteld

Toelichting
Met inachtneming van het volgende:
In de besluitenlijst van 3 juli wordt bij het
onderwerp “Voorlopige benoemingen
functieboek 1, ronde 2” het woord
piketdiensten vervangen door
crisisbeheersing.

N.v.t.

Wetgeving herindeling

De wet Samenvoeging is op 31 augustus
2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee
is de herindeling een feit. Hierover zal nog
intern en extern worden gecommuniceerd.

Ter besluitvorming
Adviesaanvraag ontwerp
gemeentewapen Het
Hogeland

Vastgesteld

Het ontwerp van het wapen is door
wapenschilder Piet Bultsma aan de leden van
de stuurgroep gepresenteerd. Een afvaarding
van enkele historische verenigingen uit de
regio hebben hiervoor in twee bijeenkomsten
input geleverd.
De stuurgroep stemt unaniem met het
ontwerp. Dit ontwerp wordt voor advies
voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel die
hierover naar verwachting begin november
een uitspraak doet.

Ter besluitvorming
Presentaties en
besluitvorming ambtsketen
Het Hogeland

Vastgesteld

Zes edelsmeden uit de regio geven een
toelichting op hun ontwerp voor de
ambtsketen van Het Hogeland. De stuurgroep
is unaniem in de keuze voor het ontwerp van
Marjanne Sorgdrager uit Feerwerd vanwege
de originaliteit van het ontwerp, de blik op het
heden en de toekomst, de focus op de
specifieke kenmerken van het
burgemeestersambt en het draaggemak.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur.
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