Aan:
Leden van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
Marum, 7 december 2017
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling
Westerkwartier op donderdag 14 december 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Marum.
__________________________________________________________________________________
VOORLOPIGE AGENDA
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8.
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12.

Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Besluitenverslag vergadering 9 november 2017 met overzicht besluiten 2017
Ingekomen stukken
 Brief Tweede Kamer inzake behandeling van het Herindelingsadvies gemeente
Westerkwartier. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen voor 22 december.
 Uitkomst “knip” fase 3 Plan van Aanpak Omgevingswet Conform de wens van de
Raadsgroep zijn de ambtelijke werkgroep en raadswerkgroep gezamenlijk tot een
standpunt gekomen waar de “knip” gelegd zal worden in de uitvoering van fase 3
Omgevingswet. Hierover wordt u in een memo geïnformeerd.
Mededelingen
Detailplanning met wijzigingsoverzicht
Vaststellen Contourenschets “Verbindend in Beweging” met advies van de BOR en de
gezamenlijke raadswerkgroepen Identiteit van de Raad, Verbonden Partijen en P&C.
Deze nota is diverse malen in diverse gremia en daarbuiten besproken. Voor u ligt nu de
definitieve nota zoals vastgesteld in de Stuurgroep. U wordt gevraagd deze nota vast te stellen
zodat deze kan dienen voor verdere uitwerking door diverse ambtelijke werkgroepen
(persmoment door mevrouw Haseloop en de heer Kosmeijer aansluitend aan vergadering).
Conceptnotitie Uitgangspunten belastingen en heffingen
Deze uitgangspunten worden op 11 december aan de raadswerkgroep P&C en op 14 december
aan uw Raadsgroep voorgelegd voor inbreng/reactie. De voorzitter van de raadswerkgroep
P&C zal u, na 11 december, schriftelijk van de bevindingen van de raadswerkgroep op de
hoogte stellen. De uitgangspunten zijn van belang voor het bepalen van de soorten belastingen
en heffingen waarna de tarieven kunnen volgen. Uw (eerste) reactie wordt gevraagd.
Overzicht frictiekosten met toelichtende memo
U kunt vragen of opmerkingen aan de vertegenwoordiging van de Stuurgroep richten.
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 Westerkwartier, mevrouw K.J. Buursma, via e-mail k.buursma@marum.nl of telefonisch via
0594 - 64 13 33.

