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EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
De organisatie heeft een verkennend document en visie geschreven over mogelijke
manieren voor het realiseren van een inclusieve samenleving, waardoor er invulling kan
worden gegeven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking binnen
Het Hogeland. Het college besluit kennis te nemen van het document ‘Verkenning en Visie
Lokale Inclusie Het Hogeland’ en dit zo spoedig mogelijk ter informatie aan de nieuwe
gemeenteraad te sturen als nagezonden bijlage bij de ‘Staat van Het Hogeland’.
ACTIEPLAN JEUGDHULP
De BMWE colleges hebben opdracht gegeven om een Actieplan Jeugdhulp te ontwikkelen.
Hierin staan de acties beschreven die er toe moeten leiden dat jeugdhulp efficiënter en
goedkoper georganiseerd wordt, maar die ook de kwaliteit van zorg voor onze inwoners blijft
garanderen om zo de transformatiedoelstellingen te realiseren. Het college besluit kennis te
nemen van het Actieplan Jeugdhulp en dit ter informatie te sturen naar de gemeenteraden.
OVERGANG WERKPLEIN ABILITY NAAR HET HOGELAND

Voor Werkplein Ability is een Plan van Aanpak ontwikkeld om een goede landing van
Werkplein Ability in de gemeente mogelijk te maken. Het college besluit kennis te nemen van
het Plan van Aanpak Operationalisering Invlechting Werkplein Ability in de gemeente Het
Hogeland.
KLACHTENVERORDENING
Burgers hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht om een klacht in te
dienen over gedragingen van bestuursorganen van de gemeente en degenen die onder hun
verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Het klachtrecht is vastgelegd in hoofdstuk 9 Awb.
Gemeenten moeten op grond daarvan een voorziening treffen voor de afhandeling van
klachten.
Het college stemt bij wijze van voorgenomen besluit in met de concepttekst van de
Klachtverordening Het Hogeland en laat deze ter instemming voorleggen aan de Bijzondere
ondernemingsraad.
BESTUURSOVEREENKOMST MIDDAG
De afsplitsing en overdracht van het gebied Middag naar de gemeente Westerkwartier heeft
naast allerlei praktische consequenties nadrukkelijk ook financiële consequenties. In de
Stuurgroep overdracht Middag is daarvoor een bestuursovereenkomst besproken en
geaccordeerd.
Het college stemt in met de tekst van de Bestuursovereenkomst overdracht Middag en geeft
mandaat aan de Stuurgroep BMWE ten behoeve van de formele vaststelling van de
overeenkomst.
AFSPRAAK TAKEN OMGEVINGSDIENST
Tussen de BMWE gemeenten bestaan verschillen in de uitvoering van BASIS VTH-taken
(vergunningverlening, toezicht, handhaving). Deze verschillen komen tot uitdrukking in de tijd
die de Omgevingsdienst Groningen beschikbaar heeft voor elk bedrijf. Met de ODG is
onderhandeld over het uniformeren van dit zogenaamde verhoudingsgetal. De gezamenlijke
colleges van de BMWE-gemeenten besluiten in te stemmen met de businesscase
Omgevingsdienst Het Hogeland, de formatie en de kosten.
INWONERS VOOROP IN HET HOGELAND
Het Hogeland gaat werken volgens een visie waarbij inwonerkracht het uitgangspunt is. Het
college besluit in te stemmen met het document ‘De Koers’ als uitwerking van de visie
Inwoners voorop in Het Hogeland en stuurt deze ter informatie door naar de
Raadsklankbordgroep.

