Geachte leden van de Raadsgroep Herindeling,
Op 13 april zag u het eerste concept van de contourenschets met daarin de vastgestelde visie op de
nieuwe Raad. Daarna is het concept drie maal aan alle raadsleden verzonden met de vraag om input
te leveren via de raadswerkgroepen of via de Raadsgroep Herindeling. Vervolgens is de
contourenschets op 14 september voor de tweede maal in de Raadsgroep Herindeling besproken.
Daarop zijn vragen gesteld danwel opmerkingen gemaakt door de werkgroepen Identiteit Nieuwe
Raad, Planning & Control en Verbonden Partijen. Deze zijn ook ter informatie aan de Stuurgroep, de
Raadsgroep Herindeling en alle raden toegezonden.
Ook met de BOR zijn de afgelopen maanden diverse versies besproken, waarop de BOR advies heeft
uitgebracht.
Voor u ligt nu het definitieve concept, zoals is vastgesteld door de Stuurgroep op 6 november
jongstleden. Deze versie is behandeld door de raadswerkgroepen die eerder vragen hebben gesteld
danwel opmerkingen hadden. Op 28 november hebben de voorzitters van eerdergenoemde
raadswerkgroepen dit concept besproken en daarbij geconstateerd dat de vragen en of opmerkingen
naar tevredenheid zijn verwerkt. Er is aandacht voor de rol en positie van de gemeente
Westerkwartier ten opzichte van verbonden partijen. Ook met betrekking tot planning & control is
verwerkt dat financiën en beleid worden verbonden.
De visie op de op de nieuwe gemeenteraad maakt als bijlage onderdeel uit van de contourenschets.
Dit is van belang, omdat een gemeente een politiek gestuurde organisatie is, en deze visie is daarbij
onmisbaar.
In de uitwerking zal ook de inbreng van de BOR worden meegenomen. Het stemt ons tevreden dat er
ook aandacht zal zijn voor huisvesting en de positie van de medewerkers van Novatec in de
gemeente Westerkwartier.
De contourenschets beschrijft een prachtig toekomstbeeld dat tot het jaar 2024 verwerkelijkt wordt.
In 2019 staan de contouren van deze organisatie op de voorgrond. De gemeente Westerkwartier is
straks een schitterende gemeente om in te werken en te wonen.
De raadswerkgroepen adviseren derhalve overname van deze laatste versie van de contourenschets
“Verbindend in Beweging,”
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