Actielijst raadsklankbordgroep (na rkbg 21-06-17)
AFGEDAAN (af te voeren):
Onderwerp
Excursies

Overzicht projectgroepen binnen het
totale traject van de herindeling

Voorfinanciering frictiekosten

Actie
Samenstellen kleine commissie (4
raadsleden en een griffier) en
aansluitend “aan de slag” om tot een
voorstel/voorstellen te komen
Termijn gereedkomen P&C cyclus en
harmonisatie belastingen en
heffingen vermelden en
duidelijkheid geven over
deelbudgetten voor de projecten en
budgetbevoegdheid
Opstellen raadsvoorstel t.b.v.
raadsklankbordgroep

Actie door
Door tussenkomst griffiers
afgevaardigde per gemeente
bepalen. Vervolgactie door
commissie als geheel
Programmamanager/griffiers

Datum
(Samenstelling commissie z.s.m.)
Inhoudelijk voorstel mei/juni 2017

Programmamanager

21 juni 2017

21 juni 2017

LOPEND:
Onderwerp
Informatievoorziening (rkbg
15/02/17 met toevoeging
21/06/2017)

Geluidsbestand raadsklankbordgroepvergadering 21 juni 2017 (en
volgende)
Presentatie programmamanager in
raadsklankbordgroep vergadering 21
juni 2017
Rapportage programma herindeling,
fase 1

Budget projectgroep inrichting griffie
Verslagen stuurgroepvergaderingen

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).
De geluidsbestanden online plaatsen

Actie door
Stuurgroep/programmamanager

Deadline
z.s.m.

Griffiers

z.s.m.

De presentatie aan de leden van de
raadsklankbordgroep verstrekken

Programmamanager

z.s.m.

De rapportage zodra vastgesteld ter
informatie verstrekken aan de
raadsklankbordgroep (dit geldt ook
voor de rapportages over de
vervolgfases, er van uit gaande dat
de stuurgroep daarmee instemt)
Nagekeken zal worden welk budget
hiervoor beschikbaar is
De verslagen van de stuurgroep
zullen vanaf de vergadering van 30
mei 2017 worden verstrekt

Programmamanager

z.s.m.

Griffiers

z.s.m.

programmamanager

z.s.m.

Dekking herindelingskosten 2017

Projectgroep burgerkracht en
projectgroep planning & control
Identiteit van de raad

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
Werving raadsleden opstarten

Programmamanager

Tijdig voor raadsbehandeling in de
vier raden in de maand juli 2017

Griffiers

z.s.m.

Proces inrichten om te komen tot
een visiedocument “identiteit van de
raad”

Griffiers

September 2017

