OVERLEG RAADSGROEP HERINDELING WESTERKWARTIER
Datum : donderdag 11 januari 2018, 20.00 uur
Plaats : Dorpshuis “De Rotonde”, Niekerk

Aanwezig:

Gemeente Grootegast
mevrouw M.J.G. Eeken-Hermans (PvdA)
de heer H. Westra (CDA )
de heer B.J. Boonstra (ChristenUnie)
de heer G. van Werven (VVD)
de heer J. Wessels (GroenLinks)
de heer H. Kastermans, griffier
Gemeente Leek
mevrouw J.M. Stehouwer (D66)
mevrouw T.M. Haseloop-Amsing (VVD)
de heer D.U. van der Wier (CDA)
de heer A. Houwer (GroenLinks)
de heer K.P. Siegers (ChristenUnie)
Gemeente Marum
de heer J.T. Koenders (PvdA)
mevrouw I. van Deventer-van Dellen (VVD)
mevrouw R.J. Gjaltema-van der Laan (CDA)
de heer P.H. Holsappel (ChristenUnie)
mevrouw A.M. Sijperda, griffier-secretaris
Gemeente Zuidhorn
de heer M.H. Boog (CDA)
de heer M.F. Veenstra (PvdA)
de heer H.K. Jongman (VVD)
mevrouw M.J. Slopsema-Terpstra, griffier

Voorzitter:
Verslag:

de heer W. Hoornstra
mevrouw K.J. Buursma, griffieondersteuning gemeente Marum

Gasten:

leden van de Stuurgroep: de heren A. van der Tuuk, F. Stol, E. Paré en
W. Landman, projectsecretaris

Punt

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met de beste wensen voor een goed, gezond en succesvol nieuwjaar. Het laatste jaar voor de herindeling waarin de puntjes op de “i” gezet
moeten worden. Niet iedereen zal het altijd met elkaar eens zijn en er zullen lastige zaken
aan de orde komen, maar dat houdt elkaar scherp en daar komen we uit. We gaan er voor!

2.

Vaststellen agenda
Conform ontwerp.

3.

Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Mevrouw Drent spreekt namens de werkgroep “Behoud Onze Parken” uit Zuidhorn.
Zij vraagt aandacht voor een “erfenis” die de gemeente Westerkwartier in 2019 zal
ontvangen. Er zijn plannen om in Zuidhorn een mountainbikeroute aan te leggen, die ook
door een aantal parken zal lopen. Hiertegen zijn veel bezwaren. Besluitvorming in de
gemeenteraad van Zuidhorn is uitgesteld omdat er van de aangevoerde inzichten vrijwel
niets is terug te vinden was in het voorstel. De werkgroep vraagt de Raadsgroep te
bewerkstelligen dat er verder uitstel van de procedure komt zodat er een onafhankelijk
onderzoek kan plaatsvinden over de besluitvorming en de gevoerde procedures. In het
democratisch spel zijn ernstige zaken aan de hand. Burgers worden genegeerd en het lijkt
dat op basis van aantoonbaar onjuiste en onvolledige informatie een besluit doorgedrukt
zal gaan worden. Naast de mogelijkheid om het probleem aan te kaarten, vraagt spreekster
de raadsleden invloed uit te oefenen, zodat er een dialoog op gang kan komen tussen
bestuurders, de kleine groep mountainbikers en het grote aantal tegenstanders, in het
belang van de burgers van het Westerkwartier.
De voorzitter reageert dat dit geen bevoegdheid van de Raadsgroep Herindeling is. De
Raadsgroep is alleen bezig met de inrichting van de nieuwe gemeente. Deze kan niet
treden in lopende zaken van één van de gemeenten. In dit geval valt het onder de
bevoegdheid van de raad van de gemeente Zuidhorn. Daar zal inspreekster toch terecht
moeten.

4.

Vaststellen besluitenverslag 14 december 2017
Conform ontwerp.

5.

Ingekomen stukken
Brief Stuurgroep inzake voorzitterschap
Voor kennisgeving aangenomen.

6.

Mededelingen
De heer van der Tuuk deelt mee dat er voor het vinden van een beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur een nieuwe procedure is gestart. Vandaag hebben de eerste
gesprekken met gegadigden plaatsgevonden. Gehoopt wordt dat deze procedure wel zal
leiden tot een benoeming.
Omdat de detailstructuur nog niet gereed was, is de openstelling van de vacatures in
functieboek 1 uitgesteld tot volgende week.

7.

Detailplanning
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.

8.

Notitie Dienstverleningsconcept
De PvdA stemt in met de notitie. De lat ligt vrij hoog, maar de ambitie is er en het is een
groeimodel. Gewezen wordt op het belang van (meertalige) digitale dienstverlening; ook

Actie

(nieuwe) inwoners die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, moeten zich hiermee
kunnen redden.
D66 (mevrouw Stehouwer) heeft al vaker gewezen op dit dure concept. Het belastinggeld
van de inwoners moet niet besteed worden aan een uitermate riant dienstverleningsconcept. Door middel van een wijzigingsvoorstel wil zij dit concept “bijpunten”.
Op bladzijde 5 van de conceptvisie staat onder contactvorm a. Zelfservice “Indien je een
eenvoudig product van ons nodig hebt dan kun je dat direct online regelen. Onze website
voldoet aan alle daaraan te stellen eisen en is zo ingericht dat je snel vindt en kunt
aangeven wat je zoekt. Het proces geeft tussentijds voortgangsinformatie, zodat het resultaat op het beloofde moment er is.” Zij stelt voor dat te wijzigen in “Soms is dat online
beschikbaar, soms kun je dat ophalen op één van onze locaties en in sommige gevallen, als
dat toegevoegde waarde heeft, kunnen we dat bij je thuisbezorgen.”
De VVD steunt dit wijzigingsvoorstel. Als voorbeelden worden de gemeente Dinkelland
en Tubbergen genoemd waar het thuisbezorgen van paspoorten e.d. na een jaar weer werd
afgeschaft en alleen nog tegen extra betaling mogelijk was. Door de voorgestelde
wijziging wordt het niet mooier voorgesteld dan het is, maar wordt er ook niets beperkt.
Griffie
Een aantal taalkundige onvolkomenheden wordt aan de griffie verstrekt om door te geven
aan de Stuurgroep.
GroenLinks Leek deelt de zorg van D66, maar is niet voor de tekstwijziging. Te veel
twijfeltaal “soms en sommige”. De dienstverlening moet niet duurder worden, maar wel
praktisch uitvoerbaar.
Het CDA vat de visie samen als “Wij zullen dienstbaar zijn”; dat is een prima uitgangspunt. De zorgen van D66 waren ook discussiepunt bij het CDA. Maar hoe zien de
opstellers van het document het kostenaspect? Worden bijvoorbeeld voor thuisbezorgen
extra leges in rekening gebracht?
De VVD zou dit wel in de tekst opgenomen willen zien.
GroenLinks Grootegast vindt het mogelijk dat de dienstverlening duurder wordt als een
inwoner dat wil. Verder eens met de notitie.
De ChristenUnie spreekt van een prima dienstverleningsconcept, waarbij laag in de
organisatie ingezet wordt en niet te veel regels zijn. Voor de nieuwe raad zal het een
uitdaging zijn om niet bij ieder incident regels te stellen. De voorgestelde wijziging van
D66 is in lijn met de nuancering op de Contourenschets in de vorige vergadering.
Gevraagd wordt of de op bladzijde 5 genoemde samenwerkingsvormen vanuit de inwoners
komen.
Voordat de Stuurgroep reageert op de inbreng wijst de PvdA er nog op de nieuwe raad de
hoogte van de leges vaststelt en de VVD dat er richtlijnen zijn voor websites van de
overheid. Een website waarmee iedereen zich kan redden, moet dus “vanzelf” goed
komen.
De heer Stol, verantwoordelijk bestuurder voor dienstverlening, reageert dat deze conceptvisie de eerste fase is, een paraplu waaronder gewerkt wordt aan de hand van de
Contourenschets. De tweede fase is de nadere uitwerking en bij de derde fase komen de
financiën aan de orde. De vraag of de voorgestelde dienstverlening betaalbaar is, is
daarom te vroeg. Datzelfde geldt voor verschillende tarieven voor afhalen en bezorgen. De
opmerkingen over de (richtlijnen van de) website worden meegenomen en de taalkundige
wijzigingen van de VVD worden in dank aanvaard. De in het document genoemde
samenwerkingsvormen voorzien in een faciliterende rol van de overheid om partijen bij
elkaar te brengen. Spreker stelt voor om de conceptvisie ongewijzigd te laten en de
gemaakte opmerkingen te betrekken bij de verdere uitwerking.
De VVD wil een minder stellige tekst uitgewerkt zien. Zoals het er nu staat wekt het te
veel verwachtingen.
GroenLinks Leek wijst er op dat werken op locatie extra beveiligingsmaatregelen met zich
meebrengt. Er bestaat daarom twijfel of de kosten niet zullen stijgen.
De PvdA wacht de vervolgdiscussie aan de hand van de verdere uitwerking af.
D66 vindt dat zoals het er nu staat verwachtingen gewekt worden die niet waargemaakt
kunnen worden.

Het CDA noemt thuiszorgen wel de denktrend. Bijna alles kun je tegenwoordig thuisbezorgd krijgen. Zij gaat er van uit dat de verantwoordelijk bestuurder de gemaakte
opmerkingen meeneemt en dat deze terugkomen in de definitieve versie.
De voorzitter constateert een positieve houding over dit document. In feite moet bij de
inleiding van de vormen van dienstverlening toegevoegd worden dat het één en ander nog
uitwerking vraagt en de haalbaarheid afhankelijk is van de financiële mogelijkheden.
De heer Stol vindt de standpunten dicht bij elkaar liggen. “Dichtbij de inwoner” geldt niet
alleen voor selfservice, haalbaar en betaalbaar, maar ook bijvoorbeeld voor de sociale
teams. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in fase 2 en 3.
D66 vindt het voorstel van de voorzitter “beter dan niks”, maar heeft liever haar eigen zin.
De PvdA vindt de toevoeging prima en ziet de verdere uitwerking met belangstelling
tegemoet.
De voorzitter constateert dat de conceptvisie plus de toevoeging dat bij de inleiding van de
vormen van dienstverlening vermeld wordt dat één en ander nog uitwerking vraagt en de
haalbaarheid afhankelijk is van de financiële mogelijkheden, kunnen rekenen op algemene
instemming waarme de visie is vastgesteld.
9.

Notitie “Raad en Samenleving”
De heer Westra, voorzitter van de raadswerkgroep Burgerparticipatie en communicatie,
zegt dat bij de totstandkoming van de notitie uitgegaan is van bestaande instrumenten die
gewaardeerd worden door de inwoners. Er is echter ook ruimte voor experimenteren. Na
vaststelling kunnen de verschillende werkgroep hiermee aan de slag.
De Raadsgroep is in de volle breedte onder de indruk van dit document. Een gedegen stuk
werk en mooi naslagwerk en boodschap voor de nieuwe raad. Als advies wordt nog wel
meegegeven goed de budgetten in de gaten te houden.
De heer Westra dankt voor de mooie woorden, hij zal deze delen met de werkgroep en de
overigens gemaakte opmerkingen meenemen.
De Raadsgroep stelt de notitie “Raad en Samenleving” over raadscommunicatie en de rol
van de raad bij burger- en overheidsparticipatie vervolgens vast.

10.

Onderzoek maatschappelijke voorzieningen rekenkamercommissie Westerkwartier
Ter vergadering is aanwezig de heer de Jong, lid van de rekenkamercommissie.
De PvdA spreekt van een behoorlijk inzichtelijk rapport en vraagt of in de onderhoudsplannen van de maatschappelijke voorzieningen ook de staat van onderhoud opgenomen
is.
De VVD ziet dat in Grootegast en Marum veel meer geprivatiseerd is dan in Leek en
Zuidhorn. Zijn er ook aanbevelingen voor deze verschillen?
De ChristenUnie vindt het een heldere rapportage. Er zijn verschillen in privaat en publiek
bezit. Het zou goed zijn dat er voor de herindeling sprake is van uniform beheer en
onderhoud; hieraan wordt gewerkt door een ambtelijke werkgroep. De aanbevelingen
worden ondersteund.
De heer de Jong reageert dat de onderhoudsplannen en de staat van onderhoud van de
voorzieningen, maar ook de wensen en bestaande toezeggingen/afspraken via interviews
met vertegenwoordigers van de voorzieningen verkregen zijn. Voor wat betreft het laatste
zal uitgezocht moeten worden in hoeverre die op papier staan. Er is inderdaad een groot
verschil in de mate van privatisering tussen Grootegast/Marum en Leek/Zuidhorn. Hierin
moeten politieke keuzes gemaakt worden en dat is een zaak voor de nieuwe raad. De
rekenkamercommissie heeft dit goed zichtbaar willen maken. De voorzieningen in het
gebied Middag zijn buiten beschouwing gelaten. Die kunnen alsnog meegenomen worden,
maar dat gaat de rekenkamercommissie niet doen.
De Raadsgroep neemt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over en vraagt de
Stuurgroep uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Voorstellen kunnen aan de
raad(sgroep) voorgelegd worden.
De VVD vindt dat dit overgelaten moet worden aan de nieuwe raad.
D66 vindt dat de Stuurgroep dit moet uitwerken.

De voorzitter zegt dat het de bedoeling is dat de Raadsgroep hierover nu een besluit neemt
zodat de adviezen en aanbevelingen kunnen worden meegenomen in de voorbereiding van
de nieuwe gemeente.
De heer van der Tuuk voegt hieraan toe dat de conclusies een aanbevelingen worden
betrokken bij het harmonisatievoorstel van de ambtelijke werkgroep Vastgoed. De
voorzitter concludeert dat de conclusies en aanbevelingen door de Raadsgroep zijn
overgenomen en ter behandeling en afdoening aan de Stuurgroep zullen worden
overgedragen.
11.

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
De heer Houwer vindt de tijd gekomen dat de Raadsgroep ook eens in het gebied Middag
vergadert.
De voorzitter geeft aan dat dat formeel buiten de huidige in te delen gemeenten ligt en dat
dat dus nog een grens te ver is.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

OVERZICHT BESLUITEN RAADSGROEP HERINDELING
WESTERKWARTIER 2018
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 heeft teruggenomen worden deze besluiten
geacht te zijn genomen door de raden.

Nr.

Datum

1.

11 januari 2018

2.

11 januari 2018

3.

11 januari 2018

Onderwerp
De Visie Dienstverlening Westerkwartier is met de toevoeging dat bij de
inleiding van de vormen van dienstverlening vermeld wordt dat één en ander
nog uitwerking vraagt en de haalbaarheid afhankelijk is van de financiële
mogelijkheden, vastgesteld.
De notitie “Raad en Samenleving” over raadscommunicatie en de rol van de
raad bij burger- en overheidsparticipatie is vastgesteld.
De Raadsgroep neemt de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport maatschappelijke voorzieningen van de rekenkamercommissie
Westerkwartier over en vraagt de Stuurgroep uitvoering te geven aan de
aanbevelingen.

