
 
  

                                 

 
 

Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 21 juni 2017 in de 

raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen 

 

Voorzitter (plv.): F.H. Wiersma 

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), 

alsmede M. Hegeman, H. Reijsoo en S. van der Veen (griffiers)  

 

Met kennisgeving afwezig:  de heer E. ter Keurs (voorzitter), alsmede de raadsleden B. de 

Jong (CU Bedum), L. Rozema (CU Eemsmond) en A. Bruininks (GrLi Winsum)  

 

 

1. Opening 

 

De heer Wiersma opent de vergadering. Hem is gevraagd de vergadering te leiden 

vanwege verhindering van de heer Ter Keurs en het feit dat mevrouw De Jong ook 

andere verplichtingen had. De aanwezigen gaan er mee akkoord dat de heer Wiersma 

de vergadering leidt.  

 

De voorzitter spreekt een woord van welkom uit aan de aanwezigen en wel in het 

bijzonder aan de heer Van der Veen, de nieuwe griffier van de gemeente Eemsmond. 

 

Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afwezigheidsmeldingen van de 

raadsleden De Jong (CU-Bedum), Rozema (CU-Eemsmond) en A. Bruininks (GrLi-

Winsum). Voor geen van de genoemde raadsleden zijn vervangers aanwezig in de 

vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Opgemerkt wordt dat de stukken voor de vergadering heden laat zijn verzonden. De 

afspraak is dat de stukken – behoudens bijzondere gevallen -  acht dagen voor de 

vergadering worden verzonden. Aangegeven wordt dat hierover reeds contact is 

geweest met het programmabureau en ook de griffiers zullen hier alert(er) op zijn. 

 

 

 

 

 

 



 
  

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 2 mei 2017 

 

Nadat kort is gesproken over het karakter van de besluitenlijst (versus een verslag) 

wordt de besluitenlijst vastgesteld, met dien verstande dat ten aanzien van punt 9 – 

topics gemeenten/gemeenteraden – een correctie wordt aangebracht, namelijk dat de 

bedoeling van hetgeen is gevraagd was: “wat wil je in je eigen gemeente laten zien 

en wat zou je in de andere gemeenten willen laten zien”.  

 

Afgesproken wordt – als aanvulling op de besluitenlijst – voortaan het geluidsbestand 

van de raadsklankbordgroepvergaderingen online te plaatsen.  

 

Met betrekking tot de actielijst wordt geïnformeerd naar de stand van zaken 

betreffende de “informatievoorziening”. Deze vragen worden bij behandeling van punt 

5 van de agenda heden beantwoord door mevrouw Zock.  

 

4. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Stand van zaken herindeling  

 

Mevrouw Zock geeft een presentatie aan de hand waarvan zij een aantal zaken 

betreffende de herindeling – organisatie, fasering, de projecten en betrokkenheid van 

raden en/of colleges – toelicht. Verder wordt over diverse zaken rondom de 

bestaande (maar ook wenselijke) informatievoorziening van de raadsklankbordgroep 

gesproken (zie ook punt 3). 

 

Toegezegd wordt dat:  

 

1. de door mevrouw Zock gegeven presentatie aan de leden van de 

raadsklankbordgroep zal worden toegezonden; 

2. de rapportage die over fase 1 van het herindelingsproject wordt geschreven ter 

informatie aan de (leden van de) raadsklankbordgroep zal worden aangeboden (dit 

geldt ook voor rapportages over de vervolgfases; er van uitgaande dat de 

stuurgroep daarmee instemt); 

3. de verslagen van de stuurgroepvergaderingen zullen vanaf de vergadering van 30 

mei 2017 aan de leden van de raadsklankbordgroep worden verstrekt; 

4. gekeken zal worden hoe de leden van de raadsklankbordgroep op eenzelfde 

niveau geïnformeerd kunnen worden over de herindeling als dat waarop 

medewerkers thans worden geïnformeerd (via de recente “opening” van een 

gezamenlijk intranet); 

5. in de eerstvolgende vergadering van de raadsklankbordgroep gesproken kan 

worden over de wijze waarop inwoners van het gebied over het 

herindelingstraject geïnformeerd kunnen worden.  

 

6. Herindeling en financiën  

 

De heer Dijkema geeft een toelichting op de financiële stukken, anders dan het 

onderdeel “griffie”. Het laatstbedoelde wordt door de heer Reijsoo toegelicht.  

 

 

 

 

 



 
  

De stukken worden vervolgens besproken, waarbij diverse vragen worden gesteld en 

beantwoord. Vervolgens wordt het volgende geconcludeerd (c.q. besloten): 

 

1. De raadsklankbordgroep heeft geen probleem met voorfinanciering van 

herindelingskosten (nu de frictiekostenvergoeding pas in 2018 wordt uitgekeerd 

terwijl reeds in 2017 kosten worden gemaakt), mits: 

a. voorafgaand aan besluitvorming door de raden (in beginsel in juli 2017) 

een voldoende specificatie van de overgelegde begroting/raming van de 

verdeling van de frictiekostenvergoeding wordt overgelegd;  

b. het dictum van het te nemen besluit wordt gecheckt op juistheid ten 

aanzien van het daarin niet vermelden van een onderdeel betreffende 

vaststelling van de begroting (de verdeling van de gelden); 

c. aan de stukken – zo nodig – een paragraaf wordt toegevoegd betreffende 

de Wet Normering Topinkomens;  

2. Met betrekking tot de begroting griffie zal nog worden gekeken naar het budget 

voor de in te stellen projectgroep inrichting griffie.  

 

7. Projecten van de raad in het herindelingstraject 

 

Mevrouw Hegeman geeft een korte toelichting, waarna de stukken worden 

besproken. Daarbij worden diverse vragen gesteld en beantwoord. 

 

Besloten wordt: 

 

1. In te stemmen met de instelling van de projectgroepen vergaderwijze, 

harmonisatie regelingen, inrichting griffie, excursies en rekenkamer; 

2. In te stemmen met de instelling van een raadsprojectgroep burgerkracht en een 

raadsprojectgroep planning en control én de werving van raadsleden hiervoor op 

te starten; 

3. De griffiers opdracht te geven een proces in te richten om te komen tot een 

visiedocument “identiteit van de raad”.  

 

8. Wat verder ter tafel komt 

 

De projectgroep excursies heeft pennen laten voorzien van de data van de geplande 

raadsexcursies. De “eerste pen” wordt uitgereikt aan de voorzitter. Aangegeven 

wordt dat voor iedereen die uitgenodigd is aan de raadsexcursies deel te nemen een 

pen beschikbaar is, zodat niemand van hen de data daarvan kan vergeten. 

 

9. Rondvraag 

 

Tiny-houses. Wat is de stand van zaken betreffende het plan voor tiny-houses zoals 

tijdens de “Zuidwolde-bijeenkomst” dit voorjaar genomineerd en gekozen? 

Geantwoord wordt dat met de initiatiefnemer drie gesprekken hebben 

plaatsgevonden. Het plan wordt in de vorm van een burgerinitiatief gegoten en de 

initiatiefnemer wordt hierin ondersteund. 

 

Excursies. Gevraagd wordt of de inhoudelijke keuze voor de aangekondigde excursies 

kan worden gemotiveerd. Geantwoord wordt dat een inventarisatie van ideeën heeft 

plaatsgevonden “onder” raadsleden, verder dat het kostenaspect heeft meegewogen 

in de gemaakte keuzes en tenslotte dat variatie in het programma een criterium is 

geweest.  

  

Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland. Op de vergadertafels ligt voor 

iedereen een exemplaar van de vastgestelde toekomstvisie.  



 
  

Raadsklankbordgroepvergadering 12 juli 2017. Voorgesteld wordt deze te laten 

vervallen vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten. De 

raadsklankbordgroep stemt hiermee in. Mocht er aanleiding zijn de 

raadsklankbordgroep te informeren over belangrijke zaken dan zal dat via een memo 

worden gedaan, tenzij dat niet mogelijk/wenselijk is. In het laatste geval zal alsnog 

een vergadering worden gehouden op 12 juli a.s.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.57 uur. 


