OVERLEG RAADSGROEP HERINDELING WESTERKWARTIER
Datum : donderdag 8 maart 2018, 20.00 uur
Plaats : Gemeentehuis Leek
Aanwezig:

Gemeente Grootegast
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 M.W.W. van der Linden (PvdA)
de heer D.U. van der Wier (CDA)
de heer A. Houwer (GroenLinks)
de heer K.P. Siegers (ChristenUnie)
de heer M. Frensel, griffier
Gemeente Marum
mevrouw H. Bergsma-de Lange (PvdA)
mevrouw I. van Deventer-van Dellen (VVD)
mevrouw R.J. Gjaltema-van der Laan (CDA)
mevrouw T. Homans-Bouma (GemeenteBelangen Marum)
de heer P.H. Holsappel (ChristenUnie)
mevrouw A.M. Sijperda, griffier-secretaris
Gemeente Zuidhorn
de heer M.H. Boog (CDA)
de heer K.W. van der Hoek (GroenLinks)
de heer A.R. Hatzman (PvdA)
de heer H. Schipper (ChristenUnie)
de heer R.J. Westerhoff-Dijkinga (VVD)

Voorzitter:
Verslag:

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

Gasten:

leden van de Stuurgroep: mevrouw A. Schulting, kwartiermaker/beoogd
gemeentesecretaris en de heren A. van der Tuuk, H. Morssink en W. Landman,
projectsecretaris.

Punt

Omschrijving

1.

Opening
Welkom. Een bijzonder welkom is er voor mevrouw Schulting, kwartiermaker/beoogd
gemeentesecretaris.

2.

Vaststellen agenda
Conform ontwerp.

3.

Spreekrecht niet-leden Raadsgroep over punten die niet op de agenda staan
Geen.

4.

Vaststellen besluitenverslag 8 februari 2018
Conform ontwerp.

5.

Ingekomen stukken
Memo proces keuze vergaderlocatie Westerkwartierraad
Voor kennisgeving aangenomen.
Oplegger en memo Stuurgroep inzake splitsingsbijdrage frictiekosten Middag
Voor kennisgeving aangenomen.
Oplegger Stuurgroep inzake adviesrapport harmonisatievoorstel vastgoed en facilitaire
zaken
Mevrouw Stehouwer spreekt van een ordelijk en overzichtelijk document, waarvoor veel
complimenten.
Uitnodiging pitches stand van zaken en vooruitblik raadswerkgroepen 12 april 2018
Allemaal komen a.u.b.!

6.

Mededelingen
Geen.

7.

Detailplanning
De heer Wessels zegt dat het de bedoeling was om de uitgangspunten belastingen en
heffingen te bespreken op 14 december vorig jaar. Dat is uitgesteld tot 8 februari, maar
ook toen niet. Wanneer wel? Daarnaast moet ook gekeken worden naar de financiële
gevolgen voor de inwoners in het algemeen.
De heer van der Tuuk zegt namens de Stuurgroep dat er een aantal keren overleg heeft
plaatsgevonden met de woningcorporatie en het Huurdersplatform. Daarvoor is veel tijd
genomen, maar dit overleg is wel goed geweest. Gehoopt wordt op een voorstel waarover
alle partijen het eens zijn. In beginsel kan dit tijdens de volgende vergadering van de
Raadsgroep aan de orde komen, maar het is beter te investeren in tijd dan overhaast te
werk te gaan.

8.

Instellen voorlopige werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier
Met het oog op de aanstelling van de kwartiermaker/beoogd griffier en diens overgang
naar de nieuwe raad wordt een voorlopige werkgeverscommissie ingesteld. De
voorgestelde voorzitter, de heer K. Siegers, en leden mevrouw I. van Essen en de heer
H. Westra, worden bij acclamatie benoemd.

9.

Voorstel Vergadermodel-inrichten vergaderingen gemeenteraad Westerkwartier
De voorzitter meldt voorafgaand aan de behandeling dat paragraaf 4.2.7 (vergaderlocatie)
buiten behandeling wordt gelaten en geen onderdeel uit maakt van de voorliggende notitie.
Dat onderwerp komt namelijk in de volgende vergadering aan de orde.

Actie

De ChristenUnie dient een amendement in om het aanvangstijdstip van de vergadering te
stellen op 19.30 uur (in plaats van 19.00 uur). Dit wordt unaniem aangenomen met daarbij
de aantekening dat het uiteraard aan de nieuwe raad is om dit te bepalen.
Het CDA geeft aan te kunnen instemmen met het voorstel.
Voor de PvdA geldt dit ook; deze vergadersystematiek zorgt er voor dat inwoners vooraf
kunnen meepraten en dat is beter dan kritiek achteraf.
GroenLinks stelt dat volgens het voorstel debat in de raadsvergadering plaatsvindt. Als een
raadsoverleg op locatie plaatsvindt, moet daarin toch ook iets van debat kunnen zijn en
niet alleen maar aanhoren. Voorgesteld wordt het fractievoorzittersoverleg eens per twee
weken te houden. Daarnaast is er ook een agendacommissie. Hoe verhoudt zich dat? Als
vanavond over dit voorstel gestemd wordt, heeft de uitslag gevolgen voor de
vergaderlocatie. Er moet daarom flexibel omgegaan worden met het model.
Mevrouw Haseloop reageert namens de raadswerkgroep Functioneren raad. Het voorstel
voorziet in (tweewekelijkse) formele vergadermomenten op één avond. In de tussenliggende weken gaat de raadsleden naar de inwoners toe. Dat zijn geen formele vergaderingen.
Het model is heel erg flexibel; per onderwerp wordt bekeken wat het meest geschikt is. In
de startfase vormen de fractievoorzitters ook de agendacommissie. Behalve de agenda
voor de volgende cyclus evalueren zij ook de vergaderingen die plaatsgevonden hebben.
Op die manier kan geleerd worden van dingen die gebeurd zijn. Maar misschien zijn er
straks wel tien fractievoorzitters. Op termijn is zo’n aantal geen werkbare situatie om de
agenda voor de volgende cyclus te bepalen. Dan kan gekozen worden voor een afzonderlijke agendacommissie en neemt het fractievoorzittersoverleg de rol van presidium aan. De
bijeenkomsten op locatie zijn voornamelijk bedoeld om input op te halen; debat en
besluitvorming vinden plaats tijdens de formele vergadermomenten.
Met inachtneming van het unaniem aangenomen amendement om het aanvangstijdstip
van de vaste raadsavond (paragraaf 4.2.5) te bepalen op 19.30 uur wordt de rapportage
Vergadermodel-inrichten vergaderingen gemeenteraad Westerkwartier vastgesteld, met
uitzondering van paragraaf 4.2.7 (vergaderlocatie) die buiten het voorstel is gelaten.
Hiermee wordt aan de raad van de gemeente Westerkwartier geadviseerd dit model te
hanteren en kan verdere uitvoering op basis hiervan plaatsvinden.
10.

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Mevrouw Homans krijgt regelmatig vragen van inwoners waar ze straks terecht kunnen
voor de gemeentelijke dienstverlening. Zij kan die vraag niet beantwoorden.
De heer van der Tuuk kan op deze vraag nu ook nog geen 100% antwoord geven. Dienstverlening wordt een mix van fysiek en digitaal. De mogelijkheden voor fysieke dienstverlening worden in kaart gebracht; dat kan bijvoorbeeld zijn in een gemeentehuis, een
dorpshuis of bij de inwoner thuis. Scenario’s hiervoor worden uitgewerkt. Het resultaat
hiervan zal de Stuurgroep voor de zomer aan de Raadsgroep aanbieden.
De heer van der Hoek wijst op de stip aan de horizon en constateert dat dit afwijkt van wat
beloofd is: we gaan het anders doen!
Mevrouw Homans reageert hierop dat er ook al eens iets gezegd is over de kosten.

11.

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

4.

8 februari 2018

5.

8 februari 2018

6.

8 februari 2018

7.

8 maart 2018

8.

8 maart 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.
Er is een Werkgroep verkiezingen nodig om keuzes te maken over de inzet van
instrumenten, opkomstbevordering, een heldere communicatie daarover en zich
te buigen op het proces van coalitievorming alsmede het inwerkprogramma van
de nieuwe raad. Deze werkzaamheden hebben niet met herindeling te maken. In
verband hiermee wordt de raadswerkgroep Verkiezingen opgeheven.
De heer Jan L. de Jong te Diever is unaniem benoemd als kwartiermaker/beoogd
griffier van de gemeente Westerkwartier.
De notitie “Opdracht aan de griffie” en de formatieomvang van de griffie van de
gemeente Westerkwartier zijn vastgesteld.
Met het oog op de aanstelling van de kwartiermaker/beoogd griffier en diens
overgang naar de nieuwe raad wordt een voorlopige werkgeverscommissie
ingesteld. Samenstelling commissie: de heer K. Siegers, voorzitter en mevrouw
I. van Essen en de heer H. Westra, leden.
Met inachtneming van een unaniem aangenomen amendement om het aanvangstijdstip van de vaste raadsavond (paragraaf 4.2.5) te bepalen op 19.30 uur wordt
de rapportage Vergadermodel-inrichten vergaderingen gemeenteraad Westerkwartier vastgesteld, met uitzondering van paragraaf 4.2.7. (vergaderlocatie) die
buiten het voorstel is gelaten. Hiermee wordt aan de raad van de gemeente
Westerkwartier geadviseerd dit model te hanteren en kan verdere uitvoering op
basis hiervan plaatsvinden.

