OVERZICHT BESLUITEN RAADSGROEP HERINDELING
WESTERKWARTIER, vastgesteld in de vergadering van 14 december 2017
Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Raadsgroep genomen besluiten op basis van
mandaat van de vier raden zoals vastgesteld in de Verordening op de gemeenschappelijke
Raadsgroep Herindeling 2017. Het betreft besluiten die betrekking hebben op de gemeente
Westerkwartier maar al voor de herindeling toepassing of uitvoering behoeven. Nu geen van de
raden het mandaat voor één of meer van deze besluiten niet heeft teruggenomen worden deze
besluiten geacht te zijn genomen door de raden.

Nr.
1.

Datum
13 april 2017

Onderwerp
De Visie op de nieuwe gemeenteraad is vastgesteld. Deze zal als bijlage
toegevoegd worden aan de contourenschets Verbindend in beweging.
(Formeel betreft dit niet het mandaat maar het dient als basisdocument voor alle
raadswerkgroepen zodat deze op grond van dit belang wel op deze lijst is opgenomen)

2.

12 oktober 2017

De commissie voor de werving en selectie van een kwartiermaker
griffie/beoogd griffier is ingesteld en bestaat uit de volgende leden:
 mevrouw I. van Essen (ChristenUnie)
 de heer M.W.W. van der Linden (PvdA)
 mevrouw J.M. Stehouwer (D66)
 de heer A.A.H.J. Temmingh (GroenLinks)
 de heer Y. van der Velde (VZ2000)
 de heer R.J. Westerhof Dijkinga (VVD)
 de heer H. Westra (CDA)
 de heer K.P. Siegers (voorzitter raadswerkgroep Inrichten griffie)
Adviseurs:
 de heer B.C. Hoekstra (burgemeester gemeente Leek)
 nader te bepalen (griffier); de raadswerkgroep Inrichten griffie krijgt
mandaat één van de huidige griffiers aan te wijzen als adviseur

3.

9 november 2017

Voor de vertegenwoordiging van de Raadsgroep in de beoordelingscommissie
huisstijl zijn de dames I. van Deventer-van Dellen (Marum) en G. Veenstra
(Zuidhorn) aangewezen.

4

9 november 2017

Het Sociaal Statuut Herindeling gemeente Grootegast, Leek, Marum en
Zuidhorn is van overeenkomstige toepassing verklaard op de griffie.

5.

9 november 2017

De vacaturetekst voor en de inschaling van de beoogd griffier zijn
vastgesteld.

