Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 4 april 2018 in de
raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen
Voorzitter: E. ter Keurs
Secretaris: J. van der Meer
Aanwezig: de respectievelijke fracties uit de raden van Bedum, de Marne, Winsum en
Eemsmond zijn vertegenwoordigd door één afgevaardigde per fractie, voor zover hierna niet
als afwezig vermeld.
Overigens aanwezig: J. Zock (programmamanager), M. Dijkema (programmasecretaris), K.
Wiersma (namens de stuurgroep), B. Meijer (namens de programmagroep), alsmede S. van
der Veen en M. Hegeman (griffiers), diverse portefeuillehouders en (overige) ambtelijk
adviseurs.
Met kennisgeving afwezig:
J. Heres (raadslid PvdA Bedum) en H. Kastermans (tijdelijk griffier Bedum)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen.
Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afwezigheidsmeldingen en verder dat de
heer Buikema (PvdA-raadslid De Marne) nog wordt verwacht (de heer Buikema komt
vervolgens binnen).
2. Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan dat vanuit de projectgroep griffie is gevraagd agendapunt 9
“Benoeming beoogd griffier” in beslotenheid te behandelen. Voorgesteld wordt dit na
bespreking van alle overige agendapunten te doen. Dit heeft de instemming van de
aanwezigen.
De heer De Jong geeft aan dat hij ten aanzien van agendapunt 7 “Presentatie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving” graag ziet dat dit onderwerp ook
inhoudelijk wordt besproken door de raadsklankbordgroep en mogelijk ook dat het
door de raden wordt behandeld. Besloten wordt hierover na de presentatie (heden)
nadere afspraken te maken.
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 maart 2018
Tekstueel:
De naam de raadslid Rozema is bij afwezigen vermeld, met daarbij de voorletter “B”.
Hij vraagt de voorletter “L” te vermelden. Dit wordt aangepast. De besluitenlijst
wordt hierna vastgesteld en de actiepunten “afgedaan” worden afgevoerd.
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Naar aanleiding van:
Geen.
4. Mededelingen
Geen.
Ter informatie
5. Stand van zaken herindeling
De beoogd-gemeentesecretaris – Paul van Vilsteren - is gestart met zijn
werkzaamheden. Hij wordt kort geïntroduceerd door de heer Wiersma en geeft daar
vervolgens zelf een vervolg aan.
De aanwezigen worden vervolgens (mede aan de hand van een presentatie) door de
heer Van Vilsteren, mevrouw Zock en mw. Klein (communicatie-adviseur)
geïnformeerd over de stand van zaken. De Lange Termijn Agenda en de
besluitenlijsten van de stuurgroep worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
Vanuit de verschillende projectgroepen wordt kort verslag gedaan van de stand van
zaken, voorgenomen activiteiten en afstemming (met andere gerelateerde
projectgroepen).
Door de projectgroep excursies wordt iedereen gevraagd om de datum 6 juli 2018 in
de agenda te reserveren voor een laatste excursie.
De raadsprojectgroep inrichting griffie geeft aan dat zij in de maand mei 2018 aan de
raadsklankbordgroep een voorstel wil voorleggen betreffende instelling van een
tijdelijke werkgeverscommissie griffier. Daarnaast is zij gestart met werving en
selectie van een plaatsvervangend griffier en is zij in discussie over de formatieomvang van de griffie. Ook hierover kan de raadsklankbordgroep voorstellen
tegemoetzien.
7. Presentatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
De aanwezigen worden door de heer Dijkstra geïnformeerd over de invulling van
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in de gemeente Het Hogeland. Enkele
vragen worden door de heer Dijkstra en de heer Wiersma (portefeuillehouder)
beantwoord.
Ten aanzien van de wijze waarop de raden al dan niet betrokken worden bij de
toekomstige invulling van de taken op het gebied van Vergunningverlening,
Handhaving en Toezicht, vindt vervolgens een korte discussie plaats. Deze resulteert
er in dat het onderwerp ook aan de raden zal worden voorgelegd.
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Ter bespreking
8. Notitie planning en control
De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden
documenten. Er zijn enkele vragen die door Peter Ritzema (raadsprojectgroep P&C) en
Peter Meijer (ambtelijke werkgroep Middelen) worden beantwoord.
Duidelijk wordt dat de raadsklankbordgroep – anders dan in de notitie - de
jaarrekening graag vóór de kadernota wil behandelen. Verder dat de planning van de
tweede bestuursrapportage aandacht vraagt (mogelijk eerder, zodat er nog sturing
mogelijk is).
De gevraagde aanpassing voor wat betreft de behandeling van de jaarrekening wordt
overgenomen. Over de planning van de tweede bestuursrapportage zal nog nader
overleg plaatsvinden tussen de raadsprojectgroep en werkgroep P&C/Middelen.
Daarbij zal ook gekeken worden naar de praktische haalbaarheid. Het onderwerp
komt (nadien) nogmaals op de agenda voor de raadsklankbordgroep.
9. Benoeming beoogd griffier
Dit punt wordt in beslotenheid behandeld.
10. Rondvraag
Geen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur
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