Besluitenlijst raadsklankbordgroepvergadering BMWE-gemeenten d.d. 18 september 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), B. Meijer (namens de programmagroep), alsmede M.
Hegeman, H. Reijsoo en S. van der Veen (griffiers)
Met kennisgeving afwezig: mevrouw A. Smits (GrLi De Marne), mevrouw L. Visser (SP
Eemsmond), de heer J. Hoekzema (GB Winsum) en de heer J.W. Nanninga (PvdA Winsum)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afwezigheidsmeldingen van de
raadsleden Smits (GrLi De Marne), Visser (SP Eemsmond), Hoekzema (GB Winsum)
en J.W. Nanninga (PvdA Winsum). Als vervanger voor mw. Smits is de heer
Steenman aanwezig en als vervanger voor mevrouw Visser is mevrouw Voskuil
aanwezig.
2. Vaststellen agenda
Aangegeven wordt dat een voorstel betreffende communicatie wordt gemist alsook
een voorstel betreffende de financiën. Op communicatie zal later in deze vergadering
worden teruggekomen, een voorstel betreffende de financiën zal voor de vergadering
in de maand oktober 2017 worden geagendeerd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 21 juni 2017
Tekstueel:
Bij punt 5 sub 3 is aangegeven dat verslagen van de stuurgroepvergaderingen aan de
leden van de raadsklankbordgroep worden verstrekt, dit moet zijn besluitenlijsten.
De besluitenlijst wordt – met inbegrip van de genoemde wijziging - vastgesteld. De
actiepunten “afgedaan” worden van de actiepuntenlijst afgevoerd.

Naar aanleiding van:
Punt 5 sub 3 Verslagen stuurgroep. Van de stuurgroepvergaderingen worden geen
verslagen maar besluitenlijsten gemaakt. Opgemerkt wordt dat het wenselijk is
hiervan wél verslagen te maken. De heer Wiersma zal de vraag aan de stuurgroep
voorleggen. Hij voegt toe dat daarop geen positief antwoord moet worden verwacht.
Punt 5 sub 3. Verslagen stuurgroep vanaf 30 mei 2017. Waarom “pas” vanaf deze
datum, zo wordt gevraagd. Mevrouw Zock geeft aan dat de stuurgroep hiertoe
besloten heeft. De argumentatie die aan deze keuze ten grondslag heeft gelegen is
haar niet bekend. Ze zal er naar informeren en de uitkomst met de
raadsklankbordgroep delen.
Punt 5 sub 5 In de eerstvolgende vergadering kan gesproken worden over de wijze
waarop inwoners over de herindeling geïnformeerd kunnen worden (in de actielijst
“Informatievoorziening”). Dit onderwerp is niet afzonderlijk geagendeerd, dit was wel
de verwachting. De voorzitter geeft aan dit bij agendapunt 5 van deze vergadering
aan de orde te laten komen.
Actielijsten. Gevraagd wordt in de actielijsten zoveel mogelijk concrete data te
noemen. Afgesproken wordt hieraan invulling te geven in de vergadering dan wel
nadien ambtelijk.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Stand van zaken herindeling
Mevrouw Zock geeft aan welke schriftelijke informatie in de afgelopen tijd voor de
raadsklankbordgroep beschikbaar is gekomen en verwijst verder naar de
raadsinformatieavonden van 6 en 13 september jl.
Een financieel voorstel volgt in de maand oktober a.s. In het memo dat de
raadsleden hebben ontvangen is genoemd dat het bedoelde voorstel zou volgen na de
raadsinformatieavonden van 6 en 13 september. Deze hebben nu weliswaar
plaatsgevonden, maar het was niet haalbaar nu reeds een voorstel voor te leggen.
Met betrekking tot communicatie (en het betrekken van inwoners) geeft de heer
Wiersma na enige discussie aan dat daarover voor de eerstkomende vergadering van
de raadsklankbordgroep een stuk zal worden geschreven dat dan kan worden
besproken.
Teneinde de raadsklankbordgroep meer inzicht te geven in datgene waarover in de
komende tijd haar advies/mening wordt gevraagd, zal het programmabureau een
maandkalender maken.
Verder wordt de raadsklankbordgroep meer ruimte gegeven om onderwerpen
voorafgaand aan raadsbehandeling te bespreken. Concreet betekent dit dat
voorstellen voortaan tweemaal aan de raadsklankbordgroep worden voorgelegd
(voordat ze naar de raden gaan).

Vanuit de raadsklankbordgroep wordt enige zorg uitgesproken over het proces. Er
bestaat (meer) behoefte aan tijdige- en adequate informatie om het proces goed te
kunnen volgen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van formele stukken te zijn waarover
advies wordt gevraagd. Het kan ook informatie in andere vorm en/of met een andere
strekking (bijv. over probleempunten in het proces) betreffen.
Desgevraagd wordt vanuit de raadsklankbordgroep aangegeven dat de
raadsinformatieavonden van 6 en met name 13 september jl. in die vorm een vervolg
kunnen krijgen, mits er voldoende aandacht is voor de “inhoud” (en minder voor
“amusement”).
6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
Vanuit de verschillende projectgroepen wordt kort verslag gedaan van de stand van
zaken. Te concluderen valt dat de meeste groepen in de startblokken staan, dan wel
recent hun activiteiten zijn gestart. Er dient aandacht te zijn voor samenhang. Een
planning kan hierbij behulpzaam zijn.
7. Naar een visie op de nieuwe raad
Zonder verdere bespreking akkoord.
8. Rondvraag
Gevraagd wordt of het rapport van Movisie over burgerkracht meegenomen kan
worden in de projecten. De voorzitter constateert dat geen van de aanwezigen de
vraag direct kan beantwoorden en geeft aan dat de vraag in de volgende vergadering
zal worden beantwoord.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.

