
Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling Midden-Groningen, 9 mei 
2017.

Aanwezig:, Theunis Piersma (voorzitter), Joke Lesman (SP), Gosse Huizenga (PvdA), Evert 
Offereins (VVD), Ger Zuiderveen (GL), Albert Heininga (D66), Bert van Dijk (CU), Harry Wind 
(CDA), Hans Haze (gemeentebelangen Midden-Groningen), Julia Polat (Fractie Julia Polat, HS), 
Geert-Jan ten Brink (voorzitter stuurgroep herindeling), Henk Mulder (projectleider herindeling), 
Mieke Bouwman (kwartiermaker griffie/beoogd griffier), Stado van der Veen (griffier).

Met kennisgeving afwezig: Harco van Vondel (DF 2016, HS).

1. Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de bijna voltallig aanwezige werkgroep raadswerk.

2. Vaststelling van de definitieve agenda.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Kennismaking met beoogd griffier Mieke Bouwman.
Kwartiermaker griffie en beoogd griffier Mieke Bouwman stelt zich kort voor. 

4. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

5. Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling Midden-
Groningen, 21 maart 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Advies over de kaders voor de vergaderstructuur Midden-Groningen.
De voorzitter van de werkgroep raadswerk, Ger Zuiderveen, geeft een toelichting 
op het advies. Na bespreking wordt ingestemd met de conclusie van de voorzitter 
dat het advies wordt omarmd door de klankbordgroep. Het gaat hierbij om het 
schetsen van een startsituatie die op enig moment na evaluatie gewijzigd kan 
worden. Als aandachtspunten bij de verdere uitwerking worden benoemd: 
spreekrecht, technische vragen, dossiervorming – informatievoorziening raad: 
juiste, tijdige en relevante info die ook goed vindbaar is, deskundigheid voorzitters 
– wel/geen vaste voorzitter, rol agendacommissie, beeldvormende fase: 
nuancering aanbrengen op het feit dat de beeldvormende fase breder is dan in de 
notitie beschreven (ook de fracties zelf hebben er een rol in).

7. Stand van zaken werkgroepen raadseigen onderwerpen.
Werkgroep voorzitter Bert van Dijk en plaatsvervangend werkgroep voorzitter 
Evert Offereins, doen verslag van de werkzaamheden van de werkgroepen.
Werkgroep griffie: er wordt gewerkt aan de vormgeving van de griffie middels 
functieboek 1 (eerst intern en indien nodig extern) en functieboek 2. 
Werkgroep financiën: technische begroting moet begin juli 2017 klaar zijn (daarom 
zal hierin voorlopig worden uitgegaan van aannames); de nota lokale heffingen 
wordt opgesteld naar het voorbeeld van Sudwest Fryslan; voor de leges worden 
dezelfde uitgangspunten gevolgd (bij verschillende tarieven in principe kiezen voor 
het hoogste tarief en in Midden-Groningen de kostendekkendheid laten berekenen, 
om zo de raad van MG een weloverwogen keuze in de hoogte van de tarieven te 
laten maken). 

8. Planschadeverordeningen.
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De klankbordgroep stemt in met de Verordening behandeling verzoeken 
tegemoetkoming in planschade gemeente Midden-Groningen. Na bespreking in de 
klankbordgroep zullen deze stukken in december 2017 worden besproken
met de nog te installeren raadsleden, voordat ze in januari ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de raad van Midden-Groningen. Nader uitgezocht zal 
worden of er in de voorliggende verordening sprake is van subsidie en, indien dit 
het geval is, of het als zodanig in de verordening moet worden opgenomen.

9. Verordening onderwijshuisvesting.
De klankbordgroep stemt in met de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Midden-Groningen. Na bespreking in de klankbordgroep 
zullen deze stukken in december 2017 worden besproken met de nog te 
installeren raadsleden, voordat ze in januari ter besluitvorming worden voorgelegd 
aan de raad van Midden-Groningen.

10. Rondvraag.
Er wordt gesproken over de aanwezigheid en de rol van de raden bij het bezoek 
van de CdK op 23 juni 2017.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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