Besluitenverslag vergadering raadsklankbordgroep BMWE-gemeenten d.d. 31 oktober
2018 in de raadzaal van het gemeentehuis te Winsum
Voorzitter: E. ter Keurs
Secretaris: H.R. Kastermans
Aanwezig: de dames Dost en Rutgers en dhrn. Boneschansker en Ritzema (allen CDA), dhr.
Werkman (CDW 2.0), dhrn. de Vries, de Jong en Rozema (allen Christen Unie), mevr. Visser
(SP), dhr. Dijkhuis (Gemeentebelangen Eemsmond), dhr. Kersaan (Gemeentebelangen
Winsum), mevr. Journée en dhrn. van der Vis, Westerhuis en Jonkman (allen VVD), dhr.
Steenman (Groen Links) en dhrn. Heres, Nanninga, en Buikema (allen PvdA).
Overigens
aanwezig:
K.
Wiersma
(vertegenwoordiger
stuurgroep),
J.
Zock
(programmamanager), M. Dijkema( projectsecretaris), M. Hegeman en S. van der Veen (griffiers),
P. Norder (beoogd griffier), P. van Vilsteren (beoogd gemeentesecretaris).
Met kennisgeving afwezig: H. Reijsoo (griffier)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Vanwege de verbouwing
van de raadszaal in Uithuizen wordt voor deze en de volgende vergadering van de
klankbordgroep uitgeweken naar de raadszaal van Winsum. Met dank aan de gemeente
Winsum voor de geboden gastvrijheid.
De vergadering wordt in beeld en geluid opgenomen. Sprekers komen automatisch in
beeld bij gebruik van de microfoon. Wanneer diegenen die geen microfoon op de zitplaats
aantreffen het woord willen voeren wordt verzocht gebruik te maken van een nabije
microfoon en even van plaats te wisselen.

2.

Vaststellen agenda
De leden hebben bericht ontvangen dat agendapunt 6 (presentatie stand van zaken
aardbevingsdossier) vervalt en wordt doorgeschoven naar de vergadering van
28 november as.
Mevrouw Rutgers vraagt naar de toegezegde inbreng van de gemeenteraden bij de
uitwerking van het Nationaal Programma. De heer van Vilsteren licht toe dat nog bezien
wordt hoe daar invulling aan gegeven gaat worden. In de vergadering van de
klankbordgroep op 28 november is daar ruimte voor en met name de nieuwe raad moet
daar bij betrokken worden.
Met de genoemde aanpassing wordt de toegezonden agenda vastgesteld. De presentatie
over de toekomstige zorginfrastructuur vindt plaats voor zover de beschikbare tijd het
toelaat (met een nagestreefde eindtijd van 22.30 uur).

3.

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst vergadering 4 juli 2018
Tekstueel:
Het verslag wordt vastgesteld.
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Naar aanleiding van de vorige vergadering/actielijst:
Geen opmerkingen.
4.

Mededelingen
De financiële tussenrapportage is reeds toegezonden (wordt niet zoals op de agenda
vermeld bij agendapunt 5 mondeling gepresenteerd)

Ter informatie
5.

Stand van zaken herindeling
Mevrouw Zock informeert de vergadering over de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen
bij de voorbereidingen op de vorming van de nieuwe gemeente:
afronding plaatsingsproces
openstellen vacatures (ca. 60)
overeenstemming met BGO over arbeidsvoorwaarden
werkplekinrichting en ict-migratie: gefaseerd, op koers
één toegangssysteem voor vier locaties
er wordt gewerkt aan het opstellen van de Begroting 2019
gunning Gemeentepagina aan NDC
Facebookpagina en twitteraccount vanaf 5 november actief (vooreerst m.n.
aandacht voor de verkiezingen)
verhuizing tussen gemeentehuizen 12-14 november
Hogeland-plein op Promotiedagen bedrijfsleven 6-7 november
Te agenderen voor vergadering raadsklankbordgroep 28 november 2018
Presentatie stand van zaken aardbevingsdossier
Presentatie concept-Begroting 2019
Presentatie werkwijze inwonerkracht
Economische visie
Financiële tussenrapportage
Is schriftelijk toegezonden; geen vragen of bemerkingen.
Voorbereidingen raadsdomein
De heer Norder, kwartiermaker/beoogd griffier, meldt de activiteiten en afspraken met het
oog op de verkiezingen op 21 november as. Er is overleg gevoerd en afgestemd met de
vertegenwoordigers van de politieke partijen over gezamenlijke activiteiten, o.a. ook over
een stemwijzer. Er verschijnt een Verkiezingskrant en het is gelukt om enkele initiatieven
uit de samenleving voor debatbijeenkomsten bijeen te brengen. Op 21 november is er een
Uitslagenavond in de sporthal in Uithuizen.
Drie raadsprojectgroepen hebben zich gebogen over de uitwerking van de
Vergaderstructuur. Het resultaat daarvan is voor deze vergadering geagendeerd.
N.a.v. verslagen stuurgroep
De heer Heres vraagt naar de voortgang van het project Tiny Houses en een notitie waarin
o.a. opgenomen is dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen van het projectbureau
naar de portefeuillehouder. De heer Wiersma zegt toe dat de betreffende notitie ter kennis
van de raadsklankbordgroep gebracht zal worden. Deze kan dan als ingekomen stuk in de
volgende bijeenkomst worden besproken.

6.

Presentatie actuele informatie aardbevingsdossier
Dit agendapunt komt te vervallen.
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7.

Stand van zaken raadseigen projectgroepen
De productie van diverse projectgroepen is geagendeerd voor deze vergadering.

Ter bespreking/advies
8.

Voorstellen belastingverordeningen en - tarieven
De huidige raden dienen de verordeningen en tarieven voor 2019 voor de diverse
belastingen, met uitzondering van de OZB, vast te stellen. De raad van de nieuwe
gemeente stelt binnen 3 maanden na de herindelingsdatum de verordening en het tarief
voor de OZB vast.
De raden en de Raadsklankbordgroep hebben de voorstellen, waarbij de verordeningen en
tarieven zijn geharmoniseerd tot een samenhangend pakket, ontvangen. De
Raadsklankbordgroep wordt gevraagd advies uit te brengen en desgewenst vragen te
stellen of bemerkingen te plaatsen. Op 29 oktober jl. is er een technisch vragenuur
geweest.
Aan de orde komen de volgende aandachts- en vraagpunten:
- dubbele belasting woonschepen: liggeld en roerende zaakbelasting (dhr. Prummel/D66)
- mogelijkheden voor nadeel-compensatie voor met name agrariërs en winkeliers
(mevr. Rutgers/CDA, dhr. Werkman/CDW 2.0, dhr. Dijkhuis/Gemeentebelangen
Eemsmond, dhr. Nanninga/PvdA)
- verschillen in systemen afvalinzameling en kostentoerekening (dhr. Werkman/CDW 2.0,
(dhr. Dijkhuis/Gemeentebelangen Eemsmond, dhr. Kersaan/Gemeentebelangen Winsum)
- consequenties van harmonisatie afvalstoffenheffing in Eemsmond (mevr. Visser/SP)
- marktgelden: waarom nog niet harmoniseren? (dhr. Werkman/CDW 2.0)
- aandacht voor communicatie (dhr. de Jong/CU, mevr. Visser/SP)
- tarief OZB voor grote bedrijven (dhr. Dijkhuis/Gemeentebelangen Eemsmond, dhr.
Nanninga/PvdA )
- Ondernemersfonds (dhr. Dijkhuis/Gemeentebelangen Eemsmond)
- kwijtscheldingsbeleid (dhr. Nanninga/PvdA )
Op vragen en bemerkingen van sprekers wordt gereageerd door de portefeuillehouders
Berends en Berghuis, met ambtelijke ondersteuning. Zij wijzen er o.a. op dat er geen
differentiatie aangebracht kan worden in de OZB-tarieven, maar dat wel gedurende
maximaal 5 jaar nadeelcompensatie kan worden verstrekt aan doelgroepen die worden
geconfronteerd met een onevenredige verhoging van de OZB ten gevolge van de
harmonisatie van tarieven na herindeling. Of en hoeveel nadeelcompensatie wordt
verstrekt is een zaak van de nieuwe raad en de coalitie-onderhandelingen.
Voorts wordt uitleg gegeven over de verschillen in kosten en kostendekkendheid bij de
afvalinzameling.
De Raadsklankbordgroep komt niet tot een afgerond advies. Wel is de opinie van meerdere
gezamenlijke fracties dat - behoudens enkele ter vergadering genoemde discussiepunten er een afgewogen pakket wordt voorgesteld, waarbij ‘de pijn’ zoveel mogelijk gedempt
wordt. De leden bespreken de vraag- en aandachtspunten met hun fracties en deze komen
tot een standpunt bij de behandeling van de voorstellen in de eigen raad. .

Ter bespreking/instemming
9.

Verfijning vergaderwijze gemeenteraad
De heer de Vries licht toe dat het voorstel is opgesteld op basis van een
discussiebijeenkomst met de leden van de projectgroepen Werkwijze gemeenteraad,
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Inwonerkracht en Inrichting griffie en de beoogd griffier. De nieuwe raad gaat over zijn
eigen werkwijze, maar op voorhand moeten er voor een eerste periode keuzes en
afspraken worden gemaakt, zodat de raad een kader heeft waarmee van start kan worden
gegaan. De nieuwe raad wordt geadviseerd na een aantal maanden te reflecteren op de
werkwijze en deze waar nodig bij te stellen. Na (ruim) een jaar kan breder worden
geëvalueerd.
De geschetste werkwijze en het vergaderrooster worden met instemming begroet. De
gemaakte keuzes en afspraken worden overgenomen en de nieuwe raad wordt
geadviseerd volgens de geschetste werkwijze te gaan werken.
Woensdag wordt de vaste vergaderdag en dag voor andere raads-activiteiten. De eerste
raadsvergadering op 2 januari 2019 vangt om 14.00 uur aan.
Suggestie voor de nieuwe raad: stel een raadswerkgroep in die de praktijk van de
werkwijze van de raad volgt en waar nodig voorstellen doet voor versterking/verandering.
10.

Raadseigen verordeningen
10 a Concept-Reglement van orde voor de gemeenteraad
Op vragen en bemerkingen wordt gereageerd door de heer de Jong, voorzitter van de
projectgroep Raadseigen verordeningen
Geconcludeerd wordt dat het concept-reglement ter vaststelling kan worden voorgelegd
aan de raad van de gemeente Het Hogeland, met een aanvulling v.w.b. het inspreekrecht
bij raadsvergaderingen.
Bij de te maken werkafspraken o.a. aandacht te besteden aan de routing, agendering (voor
zover relevant) en afhandeling van ingekomen stukken.
10 b Concept-verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De concept-verordening kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van de
gemeente Het Hogeland, waarbij de (externe) accountantscontrole op de verantwoording
door de fracties wordt vervangen door een interne ambtelijke controle.
10 c Concept-verordening op het fractieassistentschap
Na schrappen van de indexering van de te verstrekken vergoeding (vervangen door volgen
van wijziging van de fiscaal toegestane maximum vrijwilligersvergoeding) kan de conceptverordening ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van de gemeente Het
Hogeland.
10 d Concept-verordening op het audit committee
De concept-verordening kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van de
gemeente Het Hogeland.
10 e Concept-gedragscode integriteit leden gemeenteraad
De concept-gedragscode kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van de
gemeente Het Hogeland.
10 f Concept-verordening rekenkamerfunctie
De concept-verordening kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad van de
gemeente Het Hogeland.
Voorts heeft de raadsklankbordgroep kennisgenomen van de Handreiking burgemeesters
van het ministerie van BZK.

11.

Afdoening brief rekenkamercommissie Het Hoogeland
Ingestemd wordt met de voorgelegde beantwoording van de brief. De brief dient tevens
gericht te worden aan de voorzitter van de rekenkamercommissie Bedum.
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Presentaties
12.

Ambitiedocument verkeer, vervoer & mobiliteit
Een presentatie wordt verzorgd door Andrew Piso, na een inleiding door wethouder
Bouman (portefeuillehouder).
De presentatie geeft geen aanleiding tot vragen of bemerkingen.

13.

Visie toekomstbestendige zorginfrastructuur
De portefeuillehouder, wethouder van Dijk verzorgt een presentatie.
De inhoud van de (tevens aan de raden) toegezonden stukken en de presentatie geven
aanleiding tot vragen en opmerkingen.
Afgesproken wordt de stukken ter bespreking te agenderen voor de bijeenkomst van de
Raadsklankbordgroep op 28 november as. en alle raadsleden gelegenheid te geven vooraf
via de eigen griffie vragen te melden.

14.

Aanbieding document ‘De staat van het Hogeland’
Het document is opgesteld als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad en wordt
derhalve door de heer Wiersma aangeboden aan Pieter Norder als beoogd griffier
representant van de toekomstige raad van Het Hogeland.

15.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.
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