Aan:
Leden van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier
Marum, 1 februari 2018
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling
Westerkwartier op donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn.
___________________________________________________________________________
VOORLOPIGE AGENDA
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Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Besluitenverslag vergadering 11 januari 2018
Ingekomen stukken
 Brief FNV inzake beleid en verordeningen Sociaal Domein Westerkwartier.
Voorstel is deze brief in handen te stellen van de Stuurgroep en de raadswerkgroep
Sociaal Domein en daar waar mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en
harmonisatie van het Sociaal Domein.
 Voorstel Griffiersoverleg inzake opheffing raadswerkgroep Verkiezingen.
Mededelingen
Detailplanning inclusief overzicht van wijzigingen met toelichting
Benoeming kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Westerkwartier
De door de Raadsgroep ingestelde selectiecommissie draagt de heer Jan L. de Jong uit Diever
voor als kwartiermaker/beoogd griffier. Uw Raadsgroep wordt gevraagd hem te benoemen.
Rapportage en concept voorstel vergadermodel en inrichten vergaderingen gemeenteraad
Westerkwartier
Dit voorstel is opgemaakt door de raadswerkgroep Functioneren raad, mede op basis van de
tussenrapportage in uw Raadsgroep op 9 november 2017. Uw Raadsgroep wordt nu gevraagd
dit vergadermodel opiniërend te bespreken. Besluitvorming is voorzien in de vergadering van
8 maart.
Formuleren opdracht aan griffie Westerkwartier en vaststelling formatie griffie
Om een goede start te kunnen maken en de aan de griffie gevraagde ondersteuning te
definiëren is een opdracht aan de griffie geformuleerd. Aan de hand daarvan kan de griffieformatie worden bepaald waarmee de beoogd griffier aan de slag kan. De Raadsgroep wordt
gevraagd de opdracht aan de griffie en de formatie vast te stellen.
Concept detailstructuur organisatie met financiële toelichting
U ontvangt, zoals toegezegd, deze detailstructuur tegelijk met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) die hierover een advies zal uitbrengen aan de Stuurgroep. De detailstructuur
dient voor de nadere uitwerking van functieboek 2. Functieboek 1 is bijgevoegd en de
sollicitatieprocedure hiervan loopt. U kunt vragen en op opmerkingen aan de vertegenwoordiging van de Stuurgroep richten.

12. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
13. 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.

