Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling op
woensdag 28 november 2018, aanvang 19.30, in het gemeentehuis te Winsum.
De agenda is onderstaand vermeld.
Bedum, 16 november 2018
De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
namens deze,
H. Kastermans , secretaris

---------------------------------------------------AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst bijeenkomst 31 oktober 2018
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
- Notitie Tiny Houses
Ter bespreking conform afspraak bijeenkomst 31 oktober 2018, de notitie is bijgevoegd

Ter informatie
6. Stand van zaken herindeling
Informatie over de herindeling en/of specifieke projecten wordt met de leden van de raadsklankbordgroep
gedeeld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.
- Afronding voorbereidingen organisatie
- Terugblik verkiezingen
- Voorbereidingen raadsdomein
- Besluitenlijsten stuurgroep (besluitenlijsten 9 en 22 oktober zijn bijgevoegd)

7. Stand van zaken aardbevingsdossier
Nanda Pellenbarg geeft een ‘update’ van de ontwikkelingen rond het aardbevingsdossier (Plan van Aanpak
Versterking, uitwerking Nationaal Programma en Winningsbesluit 2018-2019).

1

8. Stand van zaken opstellen concept-Begroting 2019




Stand van zaken m.b.t. het opstellen van de concept-begroting
Te verwerken afwijkingen t.o.v. de Kadernota (de Kadernota dd. 19 juni 2018 is bij de vergaderstukken
gevoegd)
Toelichting op proces naar definitieve concept-begroting

9. Inrichting dienstverlening gemeente Het Hogeland
Paul van Vilsteren licht toe hoe de gemeentelijke dienstverlening na 1 januari 2019 op hoofdlijnen ingericht zal
zijn.

Ter bespreking/advies
10. Koersdocument inwonerkracht
Het document wordt nagezonden en ter vergadering toegelicht. Op het document en de toelichting kan worden
gereageerd. Reacties worden bij het aanbieden van het document ter kennis van de raad van de gemeente Het
Hogeland gebracht.

11. Economische bouwstenen van het Hogeland: “Ruimte voor ondernemen”
De notitie met de bouwstenen en een bijlage zijn, evenals de presentatie die is verzorgd in de bijeenkomst van
de Raadsklankbordgroep op 26 september 2018, bijgevoegd. De leden van de raadsklankbordgroep hebben
gelegenheid te reageren op de notitie. Deze wordt ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan de raad van de
gemeente Het Hogeland, onder toevoeging van de reacties van de raadsklankbordgroep.

12. Toekomstbestendige zorginfrastructuur
De leden van de raden (en daarmee de leden van de Raadsklankbordgroep) hebben gelegenheid gehad vragen
in te dienen n.a.v. het rapport (Bevings)bestendige zorg in Groningen en de Visie op de zorginfrastructuur
BMWE-gemeenten. Ter vergadering wordt ingegaan op de gestelde vragen en is er gelegenheid te reageren op
beide documenten.

13. Concept-verordening rechtspositie raadsleden en wethouders
Geadviseerd wordt de concept-verordening met een positief advies ter vaststelling in de eerste vergadering op 2
januari 2019 voor te leggen aan de raad van de gemeente Het Hogeland.

14. Rondvraag
15. Sluiting
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