Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 18 oktober 2017 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), R. Wiltjer (namens de programmagroep), alsmede M.
Hegeman, H. Reijsoo en S. van der Veen (griffiers), diverse portefeuillehouders en (overige)
ambtelijk adviseurs.
(Met kennisgeving) afwezig:
CDA Bedum, GrLi Winsum, B. Meijer (namens de programmagroep)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Mededeling wordt gedaan van de afwezigheid
van de heer Meijer, die in deze vergadering wordt vervangen door de heer Wiltjer. De
heer Westerhuis (VVD Eemsmond) is nog niet aanwezig. Hij heeft gemeld verlaat te
zijn en later op de avond alsnog te zullen aansluiten.
De heer Van der Meer geeft een korte toelichting op enkele wijzigingen
(verbeteringen) ten aanzien van de voorbereiding van de raadsklankbordgroepvergaderingen en de vergaderwijze.

2.

Vaststellen agenda
Conform.

3.

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 september 2017
Tekstueel:
De besluitenlijst wordt vastgesteld en de actiepunten “afgedaan” afgevoerd.
Naar aanleiding van:
Punt 3 – naar aanleiding van punt 5 sub 3 Verslagen stuurgroep:
Gevraagd wordt of van de stuurgroepvergaderingen verslagen gemaakt zullen
worden. De heer Wiersma antwoordt dat er geen verslagen gemaakt zullen worden.
Wél krijgen de leden van de raadsklankbordgroep vóór de eerstkomende
raadsklankbordgroepvergadering de besluitenlijsten van de stuurgroepvergaderingen
gehouden vóór 30 mei 2017.

4.

Mededelingen
Geen.

5.

Stand van zaken herindeling
Mevrouw Zock schetst aan de hand van enkele sheets het actuele beeld. Er worden
enkele verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord.
(raadslid Westerhuis – VVD Eemsmond - komt binnen en neemt plaats aan de
vergadertafel)

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).

Bespreekpunten
7.

Dienstverleningsconcept
De raadsklankbordgroep bespreekt het dienstverleningsconcept, stelt vragen die door
mw. Van Lente worden beantwoord en geeft een aantal suggesties mee, waaronder
een doelgroep gerichte benadering (ook face to face) en het checken van de normen
voor de dienstverlening.

8.

Externe communicatie
De “herindelingswebsite” wordt gepresenteerd. Deze wordt positief ontvangen, wél
wordt aandacht gevraagd voor blijvende communicatie op “oude” wijze (voor die
inwoners die niet digitaal zijn) en de tekst over de raadsklankbordgroep.
Vervolgens wordt de notitie besproken en vragen daarover door mw. De Visser
beantwoordt. Heldere communicatie, praktisch, duidelijke taal (geen afkortingen) zijn
dingen die onder meer als belangrijk worden gezien en vanuit de raadsklankbordgroep
worden meegegeven.

9.

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017
De raadsklankbordgroep bespreekt het voorstel. Aandacht wordt onder meer
gevraagd voor (tussentijdse) rapportage over de financiën. Mw. De Visser antwoordt
dat in de totaalrapportages over de herindeling - die per fase worden uitgebracht –
over de financiën wordt gerapporteerd. De eerstvolgende rapportage (fase 2) zal
worden geagendeerd voor de raadsklankbordgroepvergadering van 13 december
2017.

10.

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018
De raadsklankbordgroep bespreekt het vergaderschema, waarin inmiddels ook de
informerende BMWE-raadsbijeenkomsten zijn vermeld. Aandacht wordt gevraagd
voor de biddag en dankdag voor gewas en arbeid. Hiermee is (nog) geen rekening
gehouden. Het schema – een heuse puzzel – zal hierop aangepast worden.

11.

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland
De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking. Er blijken geen vragen en er blijkt
geen behoefte aan discussie/gesprek. Er zal een verdere uitwerking worden gemaakt
en deze wordt voor de eerstkomende vergadering van de raadsklankbordgroep
geagendeerd.

Ter vaststelling
12.

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017
De raadsklankbordgroep adviseert hierover positief aan de gemeenteraden.

13.

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018
Het schema wordt vastgesteld, met dien verstande dat het nog wordt aangepast
vanwege biddag en dankdag voor gewas en arbeid.

14.

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland
Zie punt 11.

15.

Rondvraag
Besluitenlijsten stuurgroep. Gevraagd wordt waar vragen kunnen worden gesteld
over de besluitenlijsten van de stuurgroep. Geantwoord wordt dat dit tijdens de
raadsklankbordgroepvergaderingen kan. Zogenaamde technische vragen kunnen ook
voorafgaand aan de vergadering reeds (per mail) gesteld worden.
Context keuzes/adviezen stuurgroep. Aangegeven wordt dat de context van veel
zaken die in de stuurgroep aan de orde komen niet altijd duidelijk is. Waarom worden
bepaalde keuzes gemaakt/voorgesteld? Wat zijn de argumenten? Geantwoord wordt
dat hiermee “aan de slag gegaan wordt” zodat meer duidelijkheid wordt gegeven.
Tiny houses. Gevraagd wordt naar de stand van zaken. Geantwoord wordt dat de
leden van de raadsklankbordgroep hierover in de volgende vergadering worden
geïnformeerd.
Excursies Hollands Kroon. Gevraagd wordt of een resumé beschikbaar is van de
recente excursie aan de gemeente Hollands Kroon. Hiervan is geen verslag gemaakt.
De voorzitter vraagt nog een korte reflectie op de gewijzigde wijze van vergaderen.
Als schot voor de boeg geeft hij aan dat hij het als positief heeft ervaren dat
portefeuillehouders aan de vergadertafel plaatsnemen. Verder, dat het onderdeel “ter
vaststelling” niet als afzonderlijk onderdeel van de agenda behoeft te worden
opgevoerd. De leden van de raadsklankbordgroep hebben daarop geen aanvullingen.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

