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n.a.v. 

agenda- 

punt inhoud besluit

memo 3

In de Memo bij Agendapunt 3 wordt een aantal praktische zaken beschreven van de Tafel over bemensing van de staf, huisvesting, Economic Board, 

financiële administratie, vergoedingsregeling etc. 

1 10-3-2014 3 Aantrekken stafmedewerkers op basis van detachering voor periode van 1 jaar per 1/3/2013 onder verantwoordelijkheid voorzitters

Voorzitters aanstellen tot 1-3-2015

2 10-3-2014 3 Eind 2014 evaluatie De Tafel

3 10-3-2014 3 Combinatie secretariaatfunctie Economic Board en De Tafel en huisvesting in zelfde pand

4 10-3-2014 3 Voorzitters Dialoogtafel beslissen over huisvesting van De Tafel bij voorkeur in het gebied.

5 10-3-2014 3 Er komt een voorstel voor een  integriteitscode deelnemers/staf De Tafel

6 10-3-2014 3 Er is een afspraak gemaakt m.b.t. de stukken.

7 10-3-2014 3 Er komt i.o.m. financierende partijen een verkenning van de toepassing van de rijksvacatieregeling 



memo 4

In de voorgesprekken die de afgelopen weken zijn gehouden zijn thema's aan de orde geweest die verband houden met het functioneren van de tafel. In de 

Memo bij Agendapunt 4 wordt onder meer ingegaan op de noodzaak van een convenant, al dan niet openbaar vergaderen, wijze van verslaglegging en de 

manier van communiceren, uitmondend in een communicatieplan.

8 10-3-2014 4

De Tafel stemt op hoofdlijnen in met het advies "Aan Tafel" rekening houdend met de inhoud van het Akkoord "Vertrouwen op herstel enz". "Aan Tafel" wordt naar 

concensus gestreefd, gesprekspartners zullen daarna zich inzetten die concensus ook te verdedigen bij de achterban. Bij cruciale besluitvorming zal er gelegenheid zijn 

de achterban vooraf te raadplegen. Verder wordt besloten gaande weg op basis van het Communicatieplan te bezien of nadere werkafspraken nodig zijn. 

9 10-3-2014 4 Reguliere vergaderingen van De Tafel zijn niet openbaar. Wel zullen initiatieven worden genomen met openbare bijeenkomsten een ieder nader te informeren. 

10 10-3-2014 4 De voorzitters zijn gemachtigd actieve openbaarheid te bevorderen (start met de vergaderstukken van heden)

11 10-3-2014 4 De besluitenlijst van Tafelvergaderingen wordt nog dezelfde vergadering wordt vastgesteld.

12 10-3-2014 4 Het verslag van de vergadering komt de volgende dag beschikbaar voor de leden van de Tafel, die dan tot de volgende dag 13 uur gelegenheid hebben te reageren.  

13 10-3-2014 4

Na afloop van Tafelvergaderingen staan de voorzitters de media te woord. Op basis van het geautoriseerde verslag kan de volgende dag de achterban geïnformeerd 

worden. 

14 10-3-2014 4 Er wordt een communicatieplan opgesteld dat zo veel mogelijk rekening houdt met communicatie tussen de deelnemende groepen met hun achterban 

15 10-3-2014 4 In het communicatieplan wordt afzonderlijk aandacht gegeven aan het vraagstuk representatie en betrokkenheid

16 10-3-2014 4

Indien nodig doen de voorzitters een voorstel voor de samenstelling en opdrachtformulering van subgroepen. Deze subgroepen zullen worden geleid door een voorzitter 

of een staflid. 



5

In de gesprekken van de afgelopen tijd is besproken welke inhoudelijke onderwerpen met voorrang door de Tafel behandeld moeten worden. Uit de 

gesprekken kwam als rode draad dat veiligheid en schadeherstel/versterking/waardevermeerdering de belangrijkste punten zijn voor de Tafel. Daarnaast is 

een aantal andere onderwerpen benoemd (zie Memo Agendapunt 5).

17 10-3-2014 5.3 presentatie waarin NAM van de aanpak van de monitoring gaswinning wordt 8-4 geagendeerd. 

18 10-3-2014 5.3 de dijkgraven worden uitgenodigd voor de vergadering van 8-4 voor een toelichting op de waterveiligheid 

19 10-3-2014 5.3 Informatievoorziening voor bevolking over aard risico's wordt opgenomen in communicatieplan

20 10-3-2014 5.3 Het incidentbestrijdingsplan aardbevingen van de  Veiligheidsregio wordt toegezonden aan de Tafelleden. 

21 10-3-2014 5.4

Met voorrang wordt de procedure rond schadeherstel/versterking/waardevermeerdering tegen het licht gehouden. Ook de rol van de NAM wordt daarbij bezien. In een 

subgroep wordt dit verder uitgewerkt onder voorzitterschap van J. Kamminga, in deze groep zal ook aandacht worden gegeven aan het maximaal inschakelen van 

bedrijven/arbeidskrachten uit de regio.

22 10-3-2014 5.4 de schriftelijke toelichting  van L. Klaassen (Ombudsman) over zijn rol in de klachtafhandeling zal worden geagendeerd.

23 10-3-2014 5.4

de  toelichting van de NAM,over de wijze waarop onder verantwoordelijkheid van de NAM schade wordt geïnventariseerd en vastgesteld, zal worden geagendeerd op 8-

4. In de voorbereiding komt ook het standpunt/input van de GBB expliciet aan bod. 

24 10-3-2014 5.4

Een beperkt aantal panden in aanmerking laten komen voor een "voorrangsprocedure" i.v.m. huidige bouwkundige staat. Deze actie is reeds in gang gezet. De Tafel 

wordt hierover geïnformeerd. 

25 10-3-2014 5.4

Ingestemd met de bemensing van de commissie "Specifieke situaties" en deze te vragen voor de zomer De Tafel te rapporteren over de stand van zaken en een 

voorstel te doen voor meer definitieve vormgeving

26 10-3-2014 5.4

De voorzitters zullen met de NAM en de provincie spreken hoe de middelen voor leefbaarheid die door de NAM beschikbaar worden gesteld optimaal kunnen worden 

afgestemd op hetgeen in de Leefbaarheidsplannen is afgesproken.    

27 10-3-2014 5.6 De Tafel dringt er op aan de regeling Vergoeding Waardedaling aan Tafel te bespreken voor deze wordt vastgesteld


