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Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 8 mei 2018 in de 

raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen 

 

Plv. voorzitter: K. 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: M. Dijkema (programmasecretaris), K. Wiersma (namens de 

stuurgroep), B. Meijer (namens de programmagroep), alsmede S. van der Veen, H. 

Kastermans (griffiers), diverse portefeuillehouders en (overige) ambtelijk adviseurs. 

 

Met kennisgeving afwezig:  

 

E. ter Keurs voorzitter, E. Dijkhuis, G. Kersaan, S.Journée, L. Visser, P. Steenman, M. 

Buikema, J.W. Nanninga, N. Gijzen-van Rij, P. Ritzema en H. Nunnink raadsleden en J. Zock 

programmamanager, P. Van Vilsteren beoogd gemeentesecretaris en M.Hegeman griffier 

 

1. Opening 

 

De heer Wiersma opent de vergadering met een woord van welkom. Hij zal de 

vergadering voorzitten vanwege de afwezigheid van de heer Ter Keurs. Het 

eerstgenoemde heeft de instemming van de aanwezigen. Mededeling wordt gedaan 

van de ontvangen afwezigheidsmeldingen, waarbij wordt aangegeven dat de heer 

Dijkhuis in deze vergadering wordt vervangen door mevrouw Zuidema en dat de heer 

Kersaan wordt vervangen door de heer Groen.   

 

2. Vaststellen agenda 

 

Conform.  

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 maart 2018 en vaststellen 

besloten besluitenlijst 8 mei 2018 

 

De besluitenlijsten en actielijst worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

 

De heer Rozema geeft aan dat hij in de laatstverschenen versie van “Wie binnen 

BMWE” een positief verhaal is geschreven over de Visie Inwonerkracht. Dit stemt 

niet overeen met de wijze waarop daarover in de raad van de gemeente Eemsmond is 

gesproken. De voorzitter geeft aan dat hiervoor aandacht zal zijn in de volgende 

versie van “Wie binnen BMWE”.    
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De heer Werkman (raadsprojectgroep griffie) deelt mee dat de heer J. van der Meer 

wordt voorgedragen voor benoeming tot raadsadviseur/plv. griffier gemeente Het 

Hogeland. De voorzitter feliciteert de heer Van der Meer.    

 

Ter informatie 

 

5. Stand van zaken herindeling  

 

De aanwezigen worden aan de hand van een presentatie door de heer Dijkema 

geïnformeerd over de stand van zaken. Enkele vragen worden beantwoord. Aan de 

raadsklankbordgroep wordt toegezegd dat – ter informatie - een overzicht zal worden 

verstrekt van de benoemingen op sleutelfuncties.  

 

Naar aanleiding van de Lange Termijn Agenda en de besluitenlijsten van de 

stuurgroep worden enkele vragen gesteld en beantwoord, waarna beide voor 

kennisgeving worden 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).  

 

Ter bespreking 

 

7. Planning en Controlcyclus 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp aan de hand van de aangeboden 

documenten. Er zijn enkele vragen die raadslid T. de Vries (raadsprojectgroep P&C) 

en wethouder T. Berends (portefeuillehouder) worden beantwoord.  

 

De notitie heeft de instemming van de raadsklankbordgroep. 

 

8. Notitie Taken en formatie  griffie gemeente Het Hogeland 

 

De raadsklankbordgroep bespreekt het onderwerp nadat raadslid T. de Vries 

(raadsprojectgroep griffie) een korte toelichting heeft gegeven op de notitie.  Er zijn 

enkele vragen, die worden beantwoord. De suggestie om ook een aantal uren voor de 

bode toe te voegen aan de griffie zal nog in de raadsprojectgroep griffie worden 

besproken.  

 

 De notitie heeft de instemming van de raadsklankbordgroep.  

 

9. Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier 

 

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de gelegenheid om het woord te voeren 

over dit onderwerp. De voorzitter concludeert dat het voorstel kan worden 

voorgelegd aan de gemeenteraden.  

 

10. Rondvraag 

 

Geen.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.21 uur. 


