Notitie instellen Raadsklankbordgroep BMWE-herindeling
Notitie omtrent het instellen van een raadsklankbordgroep bij gemeentelijke herindeling voor de
BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond)
Op 13 oktober hebben de raden in BMWE-verband het plan van aanpak voorbereiding wetgeving
herindeling BMWE-gemeenten voor kennisgeving aangenomen. In dit plan van aanpak is een
voorlopige projectorganisatie opgenomen met de daarbij behorende werkzaamheden tot aan het
vaststellen van het herindelingsadvies. Voor de gemeenteraden is daarin opgenomen dat zij het
bekrachtigingsbesluit, het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies vaststellen. In het plan van
aanpak is ook voorgesteld een klankbordgroep van raadsleden in te stellen. Eén van de belangrijkste
taken van deze raadsklankbordgroep is om werkbaar en efficiënt het herindelingstraject vorm te
kunnen geven.
Om een beeld te geven wat de functies van de raadsklankbord groep kunnen zijn, volgt hieronder
een opsomming;
Adviseur en klankbord van de stuurgroep bij de uitvoering van het plan van aanpak;
Agendabepalend (naar de raden toe)voor de besluiten die worden voorbereid door de
stuurgroep en die ter besluitvorming aan de raden moeten worden voorgelegd;
Adviseur van de gemeenteraden ten aanzien van raadsvoorstellen die in de vier
gemeenteraden moeten worden behandeld en door de stuurgroep worden
voorbereid;
Het voorbereiden van voorstellen voor ofwel de huidige raden ofwel de
nieuwe gemeenteraad ten aanzien van zaken die specifiek “van de raad” zijn zoals
het reglement van orde, de inrichting van de griffie, de vergaderstructuur, etc
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een strategische visie op de nieuwe gemeente
Betrokken bij het opstellen van nieuwe begroting en
Meerjarenbegroting
Betrokken bij voorbereiden harmonisatie beleid en regelgeving en accountantskeuze
Voorbereiden informatiebijeenkomsten voor de raden van de gemeenten;
voorbereiden contact- en verdiepingsmomenten met inwoners;

Op diverse punten bij het instellen van een raadsklankbordgroep zullen er keuzes gemaakt moeten
worden over de aard van de betrokkenheid. Op basis van onder andere informatievergaring van
andere gemeenten (waaronder Midden-Groningen en Westerkwartier) leggen wij graag een aantal
keuzes aan u voor.
Samenstelling van de raadsklankbordgroep
1.1 Samenstelling vanuit perspectief huidige gemeente
Er zijn diverse mogelijkheden om de raadsklankbordgroep samen te stellen. De meest
gehanteerde vorm bij andere gemeenten is 1 lid per fractie. Voor de BMWE-gemeenten komt
dat neer op 24 raadsleden (voor specificatie zie bijlage I). Daarbij kan de fractie zelf de keuze
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maken wie er vanuit de fractie zitting neemt in de raadsklankbordgroep. Dit kan de
fractievoorzitter zijn, maar ook een andere afgevaardigde. Er kan ook gekozen worden voor
plaatsvervangers als de vertegenwoordiger van de fractie verhinderd is. Nadeel is dat er dan
wellicht steeds wisselende raadsleden aan tafel zitten. Om dat te voorkomen kan worden
afgesproken plaatsvervangers terughoudend in te zetten.
Het samenstellen van de raadsklankbordgroep op deze wijze is gezien vanaf het huidig
perspectief. Een voordeel van deze werkwijze is dat gewerkt kan worden binnen de bestaande
politieke structuren en culturen. Een nadeel is dat de klankbordgroep tamelijk omvangrijk is.
1.2 Samenstelling vanuit perspectief toekomstige gemeente
Bij het samenstellen van een raadsklankbordgroep kan er ook voor gekozen worden de nieuwe
gemeente / de toekomstige gemeente als uitgangspunt te nemen. Dit kan door vanuit de raden
vertegenwoordigde politieke partijen leden aan te wijzen voor de raadsklankbordgroep. Dit
levert een klankbordgroep van 9 leden op (voor specificatie zie bijlage I). Voordeel hiervan is dat
er gewerkt wordt aan een nieuwe politieke structuur en een nieuwe politieke cultuur. De
verwachting is dat dit model op dit moment niet als meest passend wordt gezien.
1.3 Groeimodel
Een derde model zou kunnen zijn om in deze fase van het herindelingstraject te kiezen voor het
model vanuit het huidige perspectief (24 raadsleden) en gaandeweg het herindelingstraject,
zodra de politieke partijen bijvoorbeeld zijn samengevoegd, de raadsklankbordgroep af te
schalen naar bijvoorbeeld het model van de samenstelling uit politieke partijen. Een voorbeeld
hiervan is de gemeente Midden-Groningen. Zij zijn gestart met een klankbordgroep van 23
raadsleden en zijn inmiddels afgeschaald naar 10 raadsleden.
1.4 Voorzitter
Om de vergaderingen van de raadsklankbordgroep zo goed mogelijk te leiden wordt voorgesteld
een onafhankelijk voorzitter aan te wijzen. Deze zal nog geworven moeten worden. Zodra de
raadsklankbordgroep is ingesteld kan een afvaardiging hiervan starten met het werven van een
onafhankelijk voorzitter en tevens een plaatsvervangend voorzitter. Voor de eerste vergadering
van de raadsklankbordgroep zal een tijdelijk voorzitter worden aangetrokken door de griffiers.
1.5 Secretaris / adviseur
De griffiers bepalen onderling wie secretaris en plaatsvervangend secretaris van de
raadsklankbordgroep zal zijn. De secretaris bereidt de vergaderingen voor en maakt een
besluitenlijst van de vergadering. De griffiers zijn allen adviseur van de klankbordgroep en zijn
ook als zodanig aanwezig bij de vergaderingen van de klankbordgroep.
1.6 Overige aanwezigen vergaderingen raadsklankbordgroep
Zodra de projectstructuur meer vorm heeft gekregen zal de raadsklankbordgroep bepalen hoe
om te gaan met de aanwezigheid van andere spelers in het herindelingstraject bij de
vergaderingen van de raadsklankbordgroep. Te denken valt aan de aanwezigheid (en de daarbij
passende rol) van de leden van de stuurgroep, projectgroep en de programmamanager. Een
goede samenwerking tussen de verschillende spelers is van belang voor het herindelingstraject.
Respect voor elkaars rol, positie, taak en verantwoordelijkheid is daarbij van belang.
1.7 Openbaar en transparant
Om zo transparant mogelijk te werken en ook om de betrokkenheid van inwoners te vergroten
zijn de vergaderingen en de besluitenlijst in principe openbaar.
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Samengevat worden de volgende keuzes aan u voorgesteld;
1. Keuze over samenstelling:
a. 1 raadslid per fractie
b. afvaardiging per politieke partij
c. groeimodel (starten met 1 raadslid per fractie, gaandeweg overgaan op vertegenwoordiging
politieke partij)
2. Keuze over afvaardiging van de fractie:
a. fractievoorzitter
b. lid van de fractie
3. Keuze over plaatsvervangers:
a. wel plaatsvervangers
b. geen plaatsvervangers
4. Voorzitter en plv. voorzitter
Een afvaardiging van de raadsklankbordgroep stelt een onafhankelijk voorzitter en plv. voorzitter
aan
5. Secretaris, plv. secretaris en adviseur
De griffers zijn zowel secretaris als adviseur van de raadsklankbordgroep
6. Verslaglegging
Van de bijeenkomsten van de raadsklankbordgroep wordt door de secretaris een besluitenlijst
bijgehouden.
7. Andere aanwezigen bij vergaderingen
De raadsklankbordgroep bepaalt nog wie nog meer aanwezig (kunnen) zijn en in welke rol bij de
vergaderingen van de raadsklankbordgroep
8. Openbaar / besloten:
De vergaderingen van de raadsklankbordgroep en de besluitenlijst zijn in principe openbaar.
Wij stellen u voor;
1. Te kiezen voor het zogenaamde ‘groeimodel’
2. De fracties zelf te laten bepalen wie ze afvaardigen richting de raadsklankbordgroep
3. Plaatsvervangers binnen de fractie aan te wijzen
4. Een onafhankelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter te benoemen
5. De griffiers te laten functioneren als secretaris en adviseur van de raadsklankbordgroep
6. Van de vergaderingen een besluitenlijst op te stellen
7. Nog nader te bepalen welke overige aanwezigen bij de vergaderingen aanwezig (kunnen) zijn
8. Vergaderingen zijn in principe openbaar

De griffiers van de BMWE-gemeenten,
Dhr. H. Reijsoo
Mw. M. Hegeman
Dhr. J. van der Meer
Mw. H. Hoekstra
Bijlage I specificatie politieke partijen per gemeente
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BIJLAGE 1
Overzicht partijen en aantal raadsleden per gemeente
Partij
TOT 24

# partijen ->
# raadsleden ->

Gemeentebelangen
SP
CDA
PvdA
ChristenUnie
VVD
D66
GroenLinks
CDW 2.0

Bedum
4
11

De Marne
5
15

Winsum
8
15
3

4
3
3
1

4
3
2
3
3

2
2
2
1
1
2
2

Eemsmond
7
17
5
3
3
2
2
1
1

Overzicht aantal fractieassistenten / fractievertegenwoordigers per partij per gemeente

Totaal:
Gemeentebelangen
SP
CDA
PvdA
ChristenUnie
VVD
D66
GroenLinks
CDW 2.0

Bedum
5

De Marne
7

Winsum
5
1

1

1
2
1
2

2
2

1
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1
1
1
1

Eemsmond
13
2
2
1
2
2
2
2

