BESLUITENLIJST STUURGROEP HERINDELING BMWE-GEMEENTEN
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Marijke van Beek
Erica van Lente
Rinus Michels
Koos Wiersma
Mariette de Visser
Menne van Dijk
Harrie Sienot
Marc Verschuren
Marike Hegeman
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Jojo Bottema
Betto Meijer
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Richard Wiltjer
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Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Ter vaststelling
‘Ruimte geven, ruimte
krijgen, ruimte voelen’, De
besturing van de nieuwe
gemeente Het Hogeland

Datum
14 november 2017

Besluit
N.v.t.

Aangehouden
Een nieuwe versie
wordt ter vaststelling
geagendeerd voor de
stuurgroep van 28
november 2017 en op
12 december in de
gezamenlijke
collegevergadering,
waarna de
besturingsvisie op
18/19 december 2017
in de colleges wordt
vastgesteld.

Toelichting
De voorzitter opent de vergadering om 13.30
uur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Onder meer de volgende opmerkingen worden
gemaakt:
 De lijn en richting worden onderschreven.
De opmerkingen zoals gemaakt op 31
oktober 2017 zijn nog niet overal in
verwerkt zoals beoogd. De burgemeester
van Bedum geeft de opmerkingen door
aan de programmamanager. Deze zal
zorgdragen voor verwerking daarvan.
 Voor het besturingsconcept relevante
opmerkingen uit het advies van de BOR
op het dienstverleningsconcept worden
daarbij betrokken.
 Er zal aan een externe worden gevraagd
om het concept te lezen
Naar aanleiding van de bespreking worden de
onderstaande afspraken gemaakt:

Op 28 november 2017 wordt de notitie
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Ter vaststelling
Concept profiel
secretaris/algemeen
directeur

Ter vaststelling
Advies toekomstige inkoop
BMWE

Voorlopig
vastgesteld

Vastgesteld
Het inkoopbeleid zal
worden besproken in
de RKBG van 13
december 2017 en in
januari 2018 aan de
raden worden
voorgelegd..

Ter bespreking
Startnotitie Omgevingswet
BMWE
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Vastgesteld

over het transitieteam in de stuurgroep
behandeld.
Eind januari 2018 wordt een meer
ingevuld organisatiemodel aan de
stuurgroep gepresenteerd.

Met inachtneming van het volgende:
 Er is sprake van een voorlopige
vaststelling want het profiel wordt nog
getoetst door het nog te kiezen wervingen selectiebureau.
 De overige opmerkingen worden
meegegeven aan het nog te kiezen
werving- en selectiebureau.

Met inachtneming van het volgende:
 De voorgestelde formatie voor 2018 geeft
geen garanties voor de jaren 2019 e.v.
Een keuze kan pas worden gemaakt bij de
integrale afweging tbv de definitieve
vaststelling van de formatie.
 De grens van € 50.000 sluit aan bij de
regels van de gemeente Eemsmond. Dit
is in de praktijk goed werkbaar.
 Door de projectgroep moet nog getoetst
worden of het initiatiefvoorstel van de
PvdA voldoende verwerkt is in het
beleidsvoorstel.
 De inkoopvoorwaarden hoeven niet naar
de raden; het beleidsvoorstel zal worden
voorgelegd aan de RKBG en vervolgens
ter definitieve vaststelling voorgelegd
worden aan de raden.
 Er wordt aandacht gevraagd voor het
opnemen van de kosten extra FTE in de
begrotingen van 2018.
De startnotitie wordt zonder verdere
opmerkingen vastgesteld.
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Voorbereiding
raadsklankbordgroep 20
november 2017

N.v.t.

Ter besluitvorming
Instemmingsverzoek BOR
Inzake HR-21

Akkoord

Ter kennisname
Langetermijnplanning nov.
2017-apr. 2018

Akkoord

Ter kennisname
Mededeling gehonoreerde
uitzonderingen op de
inkoopprocedure BMWEgemeenten

N.v.t.

Ter vaststelling
Toekomst APV en
bijzondere wetten

Akkoord

Ter vaststelling
Besluitenlijst stuurgroep 14
november 2017

Akkoord

Naar aanleiding van de agenda:
 De toelichting m.b.t. de Tiny
Houses wordt door de
burgemeester van de Marne
verzorgd.
 De presentatie m.b.t. de
invlechting GR wordt vervangen
door de bespreking van een
procesnotitie.
 Het dienstverleningsconcept
gemeente het Hogeland is
vastgesteld door de Colleges.
Het dienstverleningsconcept
gemeente Het Hogeland, het
raadsvoorstel en -besluit en het
BOR-advies mogen naar de
RKBG worden verstuurd. Het
antwoord op het BOR-advies
wordt uiterlijk a.s. maandag 20
november 2017 nagezonden.

Naar aanleiding van:.
 De oplevering van het
organisatiemodel in januari 2018
wordt toegevoegd.
 De mijlpalen m.b.t. het project
Middag worden opgenomen in
de mijlpalenplanning.
Een van de bijlagen bevat niet de
juiste inhoud. Deze wordt alsnog
nagestuurd.

Met inachtneming van het volgende:
 De stuurgroep ontvangt graag
nog de reactie op de gestelde
vraag over de consequenties
van het gebruik van de term
hostmanship in het
dienstverleningsconcept.
 De burgemeester van Bedum wil
graag inzicht in het mandaat
voor het rechtmatig handelen
binnen de herindeling. Het
programmabureau pakt dit op.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur.
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