Aan:
Leden van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
Marum, 8 juni 2017
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerste openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling
Westerkwartier op donderdag 15 juni 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn.
_________________________________________________________________________________
VOORLOPIGE AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Besluitenverslag vergadering 18 mei 2017
Ingekomen stukken
 Verzoek van D66 Westerkwartier aan de Stuurgroep Herindeling om schriftelijke
informatie met betrekking het formatieplan, sociaal statuut en de werving van de beoogd
gemeentesecretaris met reactie Stuurgroep (ter bespreking)
 Informatie Cursus “Politiek Bewust, Politiek Actief” (ter kennisname)
 Overzicht door de raden aangewezen plaatsvervangend voorzitters (ter kennisname)
Mededelingen
 Bijeenkomst raadswerkgroepen 11 september 2017
Detailplanning
Deze detailplanning is aangevuld met de producten vanuit de raadswerkgroepen.
Presentatie door Stichting Kwartiermakers
De heer Arnold Bloem, voorzitter van deze Stichting zal de diverse ideeën en verzoeken over
de nieuwe gemeente toelichten aan de Raadsgroep en de afvaardiging van de Stuurgroep. Het
voorstel hebt u al eerder ontvangen maar treft u hierbij ook aan.
Harmonisatie van regelgeving en beleid
D66 Westerkwartier heeft een toelichting op de nieuwe stukkenstroom geschreven. Ze vraagt
de Raadsgroep met de Stuurgroep af te spreken dat deze er vanaf nu zorg voor draagt dat alle
regelgeving en beleid in het kader van harmonisatie wordt voorgelegd aan de Raadsgroep.
De toelichting treft u in de bijlage aan.
Raadsvoorstel indicatieve raming frictiekosten
Ter afstemming; uitkomsten zullen in de vorm van een advies van de Raadsgroep worden
meegenomen naar de behandeling in de vier raden.
Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
Sluiting

Aanwezige belangstellenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat kan gaan over punten die niet en
punten die wel op de agenda staan. Voor dit laatste is het spreekrecht bij aanvang van de behandeling van het
betreffende punt. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht bij het secretariaat van de Raadsgroep
Herindeling, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via 0594 - 64 13 33.

