
1. Opening
Ivo opent de vergadering met een inspirerend woord.

2. Notulen
Geen opmerkingen. Hierbij zijn de notulen akkoord

3. Jaarverslag bestuur
Jaap belooft vwb het ombudsteam de volgende vergadering met een voorstel te komen.
Hij weet dat in Eemsmond een team actief was. Dit was Doeke. In de vergadering wordt aangegeven 
dat hij daarin niet meer actief was en dat iemand anders dat zou overnemen.
Voor de rest geen opmerkingen

4. Financiën
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
Voornaamste kosten zaten in de campagne.
Hij complimenteert Janny voor goed binnen de begroting blijven van de campagne.
De leden hebben verder geen vragen.
De kascommissie neemt vervolgens het woord.
Maria geeft aan dat Henk het zeer goed voor elkaar heeft en de boekhouding goed inzichtelijk is. 
Steeksproef gewijs heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd en er zijn geen onjuistheden 
geconstateerd.
De kascommissie verleent vervolgens decharge aan het bestuur. Dit wordt met applaus door de 
leden bekrachtigd.

5. Toelichting Stand van Zaken Gemeenteraad
Er zijn nog niet al te veel raadsvergadering geweest.
Morgen wordt de begroting behandeld.
Eigenlijk is er dit jaar een periode van stagnatie. 

Sportstimulering is speerpunt van het college. Fractie heeft daarin specifieke standpunten, zie 
daarvoor de column van Jan Willem op onze site.

-

Sociale teams -

Personeel gemeente. Er wordt nu te veel uit gegeven. Vermoedelijk heeft dit ook personele 
consequenties.

-

Inspirerende gemeente. Dit blijkt niet uit de begroting en de daaraan gekoppelde plannen. 
Hier kan meer aandacht voor zijn.

-

Een school voor alle kinderen in de gemeente het hogeland.-

Jan Willem geeft een opsomming van knelpunten (zoals verhoging OZB) of keuzes die gemaakt zijn 
en hoe de fractie daarin staat. Een paar opmerkingen/punten uit zijn toelichting:

Vanuit het college:
Mariette deelt de eerste ervaringen.
De gemeente moet erg op gang komen. Er wordt keihard gewerkt, voorbereidingen zijn heel goed 
geweest, maar doordat iedereen nog zijn plek moet vinden gaat veel tijd verloren. Langzaam komt 
dit los.
Ze ervaart de huidige samenwerking in het college als zeer plezierig en goede heisessie heeft een 
solide basis gelegd.
Mariette is als gebiedswethouder actief in de Marne en 
Op het gebied van zorg is het zorgakkoord gepresenteerd. Een mooi succes met diverse mooie 
projecten ter verbetering en innovatie.
Mariette geeft vervolgens aan hoe men het (proces tot het formuleren van) minimabeleid wil gaan 
invullen. Er werpt dit als stelling op om input uit de leden op te halen.
Tot slot geeft zij een toelichting op haar werkgebied wonen. Op dit onderwerp is zij nog oriënterend, 
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Tot slot geeft zij een toelichting op haar werkgebied wonen. Op dit onderwerp is zij nog oriënterend, 
maar binnen dit domein valt op dat veel energie op gaat aan de aardbevingsproblematiek en dat 
daardoor reguliere taken niet in voldoende mate van de grond komt.

6. Toelichting Stand van Zaken PS
Pascal geeft een mooie toelichting op de punten waarvoor zij gaan en wat hij belangrijk vindt, zoals 
een goede toekomstige samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.
Uiteindelijk draait zijn verhaal uit op een stevige en goede discussie over huisvesting (voor 
jongeren/starters) in een krimpgebied. Dit omdat hier veel relatie zit tussen provincie en de 
gemeente.

7. Verkiezingen bestuur
Leden stemmen in met de samenstelling van het bestuur.
Voorstel de nieuwe bestuursleden voor 4 jaar aan te stellen en de zittende voor 2 jaar, zodat er een 
overlap ontstaat en nooit een heel bestuur tegelijkertijd kan aftreden.

8. Rondvraag
Leden prijzen het concept van de vergadering en de mogelijkheid om veel inhoudelijk te 
discussiëren.
Er zijn wel weinig leden. Wellicht moet hier nog meer gedaan worden om leden te interesseren.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25.
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