Datum

GR-en markt
3 juni 2019

Terugblik
OP ZOEK NAAR
VERBINDING
De verbinding zoeken tussen
gemeenteraden en
gemeenschappelijke regelingen.
Dat was één van de doelen voor de
bijeenkomst tussen de raadsleden
van de gemeenten De Wolden,
Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe en Westerveld, de
Gemeenschappelijke Regelingen en
ambtenaren op maandag 3 juni jl.
Het tweede doel van deze avond
was het bespreken van de conceptzienswijzen van deze vijf
gemeenten. Het was een geslaagde
en nuttige avond. Dat was de
algemene conclusie na afloop. Wel
was de tijd om de conceptzienswijzen met elkaar te bespreken
aan de korte kant.
Een aandachtspunt voor een
volgende bijeenkomst, want er
komt zeker een vervolg!
Het resultaat van deze avond was,
naast verbinding, een lijst met
concrete actiepunten per
Gemeenschappelijke Regeling. Die
actiepunten worden hiernaast
weergegeven.

U bent nu als raadslid en/of
fractie aan zet en als u daarbij
advies en/of ondersteuning
nodig heeft: vraag uw griffier!

ACTIEPUNTEN
GR Recreatieschap
Albert Haar, raadslid De Wolden, neemt het voortouw om een zienswijze
op te stellen, waarin wordt uitgesproken om solidair te zijn om
gezamenlijk te komen tot een toeristisch sterke provincie.
GR Reestmond
De griffie van Meppel neemt het voortouw om voor de raadsleden van
Meppel, Westerveld en Staphorst een raadsgesprek in het najaar 2019 te
organiseren, om zo de informatievoorziening te verbeteren. Betere
informatievoorziening, betere sturing.
GR GKB
Raadslid/griffie gemeente Meppel zetten in op een gezamenlijke
zienswijze; de zienswijze die Meppel opstelt zal worden gedeeld met de
raden van Assen en Hoogeveen.
GR GGD
Geke Kiers en Jan Puper, twee raadsleden van Westerveld, organiseren
een raadsgesprek in het najaar van 2019. Hiervoor wordt van alle
Drentse gemeenteraden een afvaardiging uitgenodigd
GR Stark
De griffier van De Wolden neemt het initiatief om een raadsgesprek te
organiseren in het najaar van 2019. Deelnemers: Hoogeveen, MiddenDrenthe en De Wolden.
De griffier van De Wolden neemt het initiatief om een amendement op
te stellen met een procesvoorstel, voor alle drie de gemeenteraden.
GR Publiek Vervoer
De directeur van Publiek Vervoer organiseert in het najaar, per regio, een
raadsgesprek over wat de regio wil met doelgroepenvervoer. En ook
over de vraag “wanneer vinden jullie als raden dat wij op orde zijn?”
GR VRD
De griffier van Hoogeveen neemt het initiatief om een amendement op
te stellen met een procesvoorstel (0-lijn; accepteer de ontwerpbegroting en meegeven taakstelling)
GR RUD
De suggestie wordt gedaan om ook hier te komen met een soortgelijk
amendement als bij de VRD. De raadsleden die dit overwegen kunnen dit
bespreken met hun griffier.

