Aan:
Leden van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
Marum, 7 september 2017
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling
Westerkwartier op donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur in dorpshuis De Rotonde te Niekerk.
Voorafgaand aan deze vergadering zullen de raadswerkgroepen in een openbare bijeenkomst van
19:00 tot 20:00 uur met een pitch de stand van zaken aan u presenteren.
_________________________________________________________________________________
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Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Besluitenverslag vergadering 15 juni 2017
Ingekomen stukken
 Notitie samenstelling Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
 Reactie Stuurgroep op vragen D66 ingediend in de vergadering van 15 juni jl.
 Brief Stuurgroep inzake invulling voorzitterschap
Mededelingen
Detailplanning (versie september 2017)
Contourennota gemeente Westerkwartier
De Contourennota is om advies voorgelegd aan de Bijzondere Ondernemingsraad en ligt nu
ter informatie aan u voor.
Beleids- en toetsingskader Wet- en regelgeving in het Sociaal Domein.
Het voorstel is hiervan kennis te nemen zodat het als basis kan dienen voor de verdere
uitwerking van beleid en regelgeving in het Sociaal Domein van het Westerkwartier.
Uitwisseling kennis en delen argumenten inzake Inkoop Jeugdzorg
Dit onderwerp komt in september in de raden aan de orde en is hier geagendeerd om te peilen
of de Raadsgroep hierin afstemming nodig acht.
Voorstel raadswerkgroep Inrichten griffie inzake de keus voor de aanstelling voor een nieuwe
griffier
De raadswerkgroep vraagt bevestiging voor de keus van het werven van een beoogd griffier
voor de nieuwe gemeente. Bij instemming kan dit verder uitgewerkt worden.
Voorstel tweede cursus “Politiek Bewust, Politiek Actief”
Financieel overzicht frictiekosten per 1 juli 2017
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.

