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Punt

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Conform.

3.

Terugkoppeling voorbereidende behandeling Herindelingsadvies
Dit onderwerp is vooraan op de agenda geplaatst omdat de raad van de gemeente Winsum
op dit moment vergadert en het Herindelingsadvies op de agenda heeft staan. Eventuele
amendementen die kans van slagen hebben, kunnen daar dan meegenomen worden.
De heer Wessels wil alvast gezegd hebben dat hij vindt dat de OZB in de nieuwe
gemeente niet hoger moet zijn dan het niveau van Zuidhorn nu.
De voorzitter wijst er op dat in de grafiek de opsomming van de huidige situatie wordt
weergegeven.
De heer Kosmeijer meldt dat de Stuurgroep de zin over krimp terug gezet heeft in het
Herindelingsadvies. Dat voorkomt waarschijnlijk een amendement.
Mevrouw Eeken meldt dat VZ2000, hoewel niet aanwezig in deze vergadering, in de raad
van Grootegast gevraagd heeft om een cijfermatige verduidelijking. Dat zou meegenomen
worden naar de Stuurgroep, maar is dat ook gebeurd?
De heer Paré zegt dat hierop in een memo naar de raad van Grootegast wordt gereageerd.
Dit heeft geen gevolgen voor de inhoud (en bijlagen) van het Herindelingsadvies.

4.

Vaststellen besluitenverslag 13 april 2017
Mevrouw Homans deelt haar aarzelingen over het besluit in de vorige vergadering om de
openbare vergaderingen blijvend te laten rouleren. Technisch kan in feite alleen in Marum
vergaderd worden. Als er geen gebruik wordt gemaakt van microfoons is het voor publiek
niet te verstaan.
De voorzitter wijst er op dat dit besluit in de vorige vergadering genomen is.
De overige aanwezigen hebben geen behoefte hier opnieuw over de praten. Zowel vanuit
Leek als Zuidhorn wordt overigens aangegeven “dat ze daar ook microfoons hebben”.
Op bladzijde 5 staat dat de werkgroep Sociaal Domein een tussenevaluatie heeft opgesteld.
Dat is niet juist. De werkgroep heeft de Stuurgroep gevraagd een tussenevaluatie op te
stellen. Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
Geen.

6.

Mededelingen
Geen.

7.

Detailplanning
Mevrouw Stehouwer vraagt om een “handzaam formaat” dat op één vel papier uitgeprint
kan worden en om voortaan de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie aan te
geven met daarbij vermeld welke effecten dat heeft.
Vanuit de Stuurgroep wordt toegezegd voortaan fundamentele wijzigingen te vermelden.
Voor wat betreft een goede printversie is er vast in de gemeentehuizen wel deskundigheid
aanwezig.

8.

Motie ISD en Novatec gemeenteraad Leek
De heer Kosmeijer zegt dat gisteren een bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor de
medewerkers van de ISD en de ambtelijke medewerkers van Novatec. Er was sprake van
een goede bijeenkomst, waarover de aanwezigen tevreden waren.

Actie

In de Stuurgroep is besproken dat, gelet op de voorbereiding op de verdere
besluitvorming,de medewerkers van de ISD en Novatec aan tafel komen bij de
werkgroepen. Dit wordt volgende week in gang gezet.
9.

10.

11.

Wijzigingsvoorstellen Verordening op de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
Het amendement van GroenLinks Zuidhorn kan niet op instemming van de aanwezigen
rekenen. Het democratisch gehalte van de Raadsgroep en het op de voorgestelde manier
goed kunnen werken zijn uitvoerig besproken.
Alle aanwezigen zijn het eens met de voorgestelde wijzigingen (in blauw aangegeven) van
de verordening. Dit zal op deze manier aan de raden worden voorgelegd.
In artikel 8, lid 3 zal overigens “beluisteren” worden aangepast in “vinden”.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Er is verbaasd gereageerd op het gebruik van de foto die vorige maand van de Raadsgroep
gemaakt is. Deze is gemaakt door door een journalist die vervolgens op een website
daarbij een kritisch artikel over de Raadsgroep schreef.
De secretaris-griffier zegt dat bekend was dat een journalist de foto maakte om voor zijn
website te gebruiken. Als voorwaarde is door de Raadsgroep zelf daaraan verbonden dat
de gemeente gebruik mag maken van de foto, maar dat deze niet aan andere media
beschikbaar gesteld wordt.
De heer Kosmeijer doet verslag van de situatie rond de gezondheid van burgemeester
Swart. Deze week heeft hij (voorzichtig) zijn werkzaamheden hervat. Hij heeft aangegeven voorzitter van de Stuurgroep te willen blijven en hoopt zoveel mogelijk de
vergaderingen van de Raadsgroep te kunnen bijwonen. De andere drie burgemeesters
ondersteunen hem daarbij zo veel mogelijk. Hij bedankt overigens voor alle steunbetuigingen die hij heeft mogen ontvangen.
De heer Wessels heeft gezien dat de werkgroep communicatie en burgerparticipatie
verschillende enquêtes heeft uitgezet, maar helemaal niet ingaat op de financiële gevolgen
voor herindeling voor de inwoners.
Dit wordt doorgegeven aan de coördinerend griffier.
Mevrouw Stehouwer bedankt voor alle reacties tijdens de periode die zij niet actief kon
zijn.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.
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