Besluitenlijst vergadering raadsklankbordgroep herindeling gemeente Eemsdelta d.d. 12 juni 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Delfzijl
Voorzitter:
Griffier:

M.A.P. Michels
T.G.C. Kramer-Klein

Aanwezig:
de respectievelijke fracties uit de raden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn vertegenwoordigd door de aangewezen afgevaardigde per fractie,
voor zover hierna niet als afwezig vermeld.
Overigens aanwezig:

A.W. Hiemstra, lid stuurgroep, C. van Rie, procesbegeleider, F. Burkels procesbegeleider, O. Rijkens en R.S. Bosma griffiers

Met kennisgeving afwezig:
Namens Delfzijl: B.J. Huizing, J.S. Schanssema, I. Schenkel-Zandvoort, L. Schumer, (vervangen door M.W. Meijer) en E.K.H. Stulp (vervangen door S. van der Zweep).
En vanaf punt 5 afwezig: T.T. Haan
Nr.
1.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda

2.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de
actiepuntenlijst d.d. 17 april 2019

3.

Mededelingen

4.

Stand van zaken herindeling

5.

Projectbegroting en penvoering
Eemsdelta gemeenten

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De raadsklankbordgroep stelt de agenda conform ontwerp vast.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

Voorzitter:
Memoreert dat het precies een jaar geleden is dat de raden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum bij elkaar
kwamen (Oosterwijtwerd – Dieftil) en daar het startschot hebben gegeven voor de herindeling. Intussen is er al
heel veel werk verzet. Spreekt daar zijn waardering voor uit.
Dhr. Hiemstra (Stuurgroep):
Geeft stand van zaken werkzaamheden stuurgroep aan. Stuurgroep ligt goed op schema. Belangrijke
aandachtspunten: de 2 'grote' gemeenschappelijke regelingen Werkplein Fivelingo en WO-DEAL, sociaal statuut,
voorbereiding werving beoogd secretaris en beoogd griffier, voorbereiding gezamenlijke kadernota 2021 etc.
Dhr. Burkels geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de laatste stand van zaken. Presentatie is
bijgevoegd.
Besloten is het voorstel met een positief advies door te geleiden naar de drie raden.
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6.

Concept visie, besturingsfilosofie
en dienstverleningsconcept
gemeente Eemsdelta.

7.

Terugkoppeling raadswerkgroepen

8.
9.

Rondvraag
Sluiting

Mw. de Rie geeft een presentatie over het conceptdocument 'Eemsdelta is dichtbij'. Presentatie is bijgevoegd.
De leden van de RKBG stellen vragen en geven input op het document. Dhr. Hiemstra geeft antwoorden op de
gestelde vragen en reageert op de op- en aanmerkingen.
Dhr. Hiemstra zegt toe de stuurgroep voor te stellen t.a.v. de volgende onderwerpen, aanpassingen te doen dan
wel te verduidelijken in het document: burgerparticipatie, duurzaamheid, initiërende rol gemeente,
sport/bewegen, aardbevingen de baas en inclusieve gemeente. Daarnaast zal de stuurgroep nog overwegen om
de gevraagde cultuurverandering van de organisatie beter te formuleren.
Er zal na vaststelling ook een publieksvriendelijke versie worden opgesteld.
Dhr. Poucki geeft een terugkoppeling van de raadswerkgroep raadsstructuur en burgerparticipatie. De suggestie
van mw. Elderman om de werkgroep 'op te knippen' in 2 werkgroepen (raadsstructuur – burgerparticipatie) zal in
de werkgroep worden besproken maar dhr. Poucki ziet daar voorshands geen aanleiding toe. Dhr. Van Esch geeft
mee om t.a.v. de raadsstructuur vooral in te zetten op het vroegtijdig betrekken van burgers.
Dhr. Van der Lei geeft een terugkoppeling van de raadswerkgroep financiën.
Dhr. Rijkens geeft een terugkoppeling van de raadswerkgroep griffie.
Wordt geen gebruik van gemaakt
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van de raadsklankbordgroep Eemsdelta van 4 september 2019,
M.A.P. Michels, voorzitter

T.G.C. Kramer-Klein, griffier
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