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Raadsgroep Herindeling Westerkwa rtier
c.c, : raadswerkgroep Functioneren raad

Grootegast/Balk, 16 maart 2018

Geachte leden van de Raadsgroep,
ln de vergadering van de Raadsgroep Herindeling van 8 maart 2018 is
L. het vergadermodel voor de nieuwe gemeenteraad vastgesteld en
2. kennisgenomen van een ingekomen brief van de griffiers, waarin voor uw vergadering op
L2 april a.s. een document is aangekondigd over de keuze voor de vergaderlocatie van de
nieuwe raad.

Ad1
Dit stuk is vastgesteld door de Raadsgroep Herindeling met uitzondering van de passage in paragraaf
4.2.7. waar vermeld is dat "gekozen wordt voor een vaste vergaderlocatie van de raad (raadszaal)".

Ad2
Afgesproken is dat de Stuurgroep vooraf kennis kon nemen van het document teneinde hierop te
kunnen reageren en desgewenst een advies mee te geven aan uw Raadsgroep.
Op 72 maart jl. heeft de Stuurgroep, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de griffiers, het
conceptstuk over de locatiekeuze besproken.
Daarbij heeft de Stuurgroep betrokken dat er een integraal document wordt voorbereid waarin de
fysieke dienstverlening van de toekomstige gemeente en de huisvesting van het college en de ambtelijke
organisatie in beeld worden gebracht. Financiële, organisatorische en personele implicaties worden
daarbij betrokken. ln dat integrale afwegingskader, waarvan de Stuurgroep verwacht deze in mei 2018 te
kunnen vaststellen, worden meerdere scenario's tegen elkaar afgewogen. Dragers voor het afwegingskader zijn de contourenschets Verbindend in Beweging, de visie op dienstverlening (beide door uw
Raadsgroep vastgesteld), de detailstructuur en het formatieplan (waarvan de definitieve vaststelling op
9 april 2018 b¡j de Stuurgroep voorligt).

De Stuurgroep en de griffiers zijn van mening dat de vergaderlocatie van de raad prímair aan de
Raadsgroep Herindeling is, maar dat het wenselijk en raadzaam is om dit in samenhang met het integrale

afwegingskader van de Stuurgroep te bezien. Op deze wijze kan de meerwaarde c.q. het rendement voor
alle betrokken actoren optimaal worden nagegaan en worden afgewogen ten behoeve van de nieuwe
gemeente. De Stuurgroep en de griffiers willen daarin graag gezamenlijk optrekken en zien een gemeenschappelijke rol voor organisatie, bestuur, griffiers, de betrokken raadswerkgroep en uiteindelijk uw
Raadsgroep Herindeling.
Het bredere afwegingskader leidt tot meer samenhangende keuzes, vereenvoudigt naar verwachting het
keuzeproces en schept daarmee voorwaarden voor een breed draagvlak.
Dit betekent dat de keuze van de vergaderlocatie van de raad nog niet in de volgende vergadering van de
Raadsgroep aan de orde kan zijn. ln plaats daarvan doen wíj de Raadsgroep graag een document toekomen waarin de huisvesting van de raad in samenhang met de huisvesting van college en organisatie is
opgenomen. Daarin worden verschillende opties tegen elkaar afgewogen, waaronder mogelijkheden
binnen de bestaande gemeentehuizen, alternatieve locaties in het Westerkwartier en zal ook waar nodig
aandacht zijn voor tijdelijke oplossingsvarianten.

Wij stellen u voor dit afwegingskader voor uw vergadering van

14 juni te agenderen, voorzien van een
advies van de Stuurgroep en de raadswerkgroep Functioneren raad. Wij verwachten dat daarmee nog
voldoende tijd is om de uitwerking van de te maken keuzes te realiseren en waar nodig afdoende

tijdelijke oplossingen te creëren.

Met vriendelijke groet,
na

mens de Stuurgroep Heri ndeli ng Westerkwartier,

Ard van der Tuuk, voorzitter

mede namens de Westerkwartiergriffiers,

Willem Hoornstra, voorzitter Raadsgroep

