Actiepuntenlijst raadsklankbordgroep herindeling Eemsdelta
Nr.

d.d.

Onderwerp

Actie

Wie

Afronding

Raadsklankbordgroep tijdig informeren over
invulling van het visietraject hiervan (o.a.
enveloppen-methode)
Presentatie aan griffiers sturen voor verspreiding
onder raadsleden

Procesbegeleider

Info voorziening en verspreiding in
week 41, 2018

Projectsecretaris

Ontvangen op griffie 24-09-2018

Antwoorden op verzoek raadsklankbordgroep
om, i.o.m. de griffiers, ambtelijke ondersteuning
voor de werkgroepen beschikbaar te stellen.
Leden aanmelden bij eigen of
raadsklankbordgroepgriffier voor 1-12-2018.
Voorstel voor bemensing maken voor RKBG 1212-2018

Stuurgroep

RKBG 31 oktober 2018

Raden

RKBG 12 december 2018

Griffiers

RKBG 12 december 2018

Onderzoeken en verwerken in
herindelingsontwerp:
Paragraaf 4.2 Binden van jongeren en voorbereid
op minder mensen positiever formulieren, doel is
om de leefbaarheid te vergroten en jonge
mensen/gezinnen te binden/terug te halen;
Blz. 33: de gemeente Appingedam heft geen
hondenbelasting;
Paragraaf 6.3 voor de gemeente Appingedam
nog formatie opnemen ten behoeve van
gaswinning & aardbevingen

Stuurgroep

29 november 2018 Ontwerp
vastgesteld in de 3 raden

Afgehandeld:
1.

180919

Visietraject herindeling in/extern

2.

180919

Presentatie herindelingstraject RKBG 19
september 2018

3.

181031

Voorstel invulling werkgroepen raad
specifieke onderwerpen

4.

181212

5.

181212

6.

181129

Voorstel invulling werkgroepen raad
specifieke onderwerpen
Voorstel invulling werkgroepen raad
specifieke onderwerpen Bemensing
raadswerkgroepen
Herindelingsontwerp

1

7.

181203

Rondvraag

8.

181031

Rondvraag

9.

181212

Gesprekken met Gedeputeerde over
financiële ondersteuning

10.

190306

Verslagen/rapportage raadswerkgroepen

11.

190306

Protocol afstemming arhi toezicht

12.

190306

Evaluatie samenstelling RKBG

13

190417

Visie, besturingsfilosofie en
dienstverleningsconcept gemeente Eemsdelta

14

190417

Rondvraag

15

190041

Rondvraag

16

190612

Concept Visie gemeente Eemsdelta

Eén afgevaardigde per raad aanmelden voor
mede organiseren raadsexcursie voorjaar 2019
Terugkoppeling rol griffier n.a.v. toezegging aan
de raad van Loppersum
De uitkomsten van de gesprekken met de
gedeputeerde herindelingszaken (n.a.v. eerdere
toezeggingen over financiële ondersteuning
herindeling DAL) worden teruggekoppeld naar de
Raadsklankbordgroep. Gesprek vindt plaats op 7
maart 2019.
Verslagen raadswerkgroepen voegen bij agenda
vergaderingen RKBG
Protocol wordt naar alle raadsleden gestuurd

Raden

Begin december 2018 doorgegeven

Voorzitter
stuurgroep
Stuurgroep

12 december 2018

Griffiers

Is overgenomen

Stuurgroep

D.d. 7 maart 2018 verspreid

Conform afspraak gemaakt bij de start van de
e
RKBG in 1 kwartaal 2019 een advies aan de
RKBG over de samenstelling
Presentaties van de 3 kerngroepen verspreiden

Griffiers

RKBG 17 april 2019 besloten de
samenstelling niet te wijzigen

Procesbegeleider
Griffiers
Procesbegeleider

Verspreid 18 april 2019

Stuurgroep

Toezegging dhr. Burkels in RKBG 12
juni 2019

Projectburea
u

Heeft plaatsgevonden

Nagaan digitale bibliotheek waar alle info
herindeling wordt opgeslagen t.b.v. raadpleging
RKBG-leden
Naam gemeente Eemsdelta meer
uitdragen/gebruiken in plaats van 'Onze nieuwe
gemeente', ADL en DAL
Overleg tussen kerngroep besturingsfilosofie en
raadswerkgroep raadsstructuur &
burgerparticipatie inplannen

Verslag 25 maart 2019 verspreid

Zie notitie griffiers 28 mei 2019 >
afgehandeld in RKBG 12 juni 2019
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