
Besluitenlijst gemeenteraad 1 juni 2022

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 1 juni
2022 heeft genomen:

De vergadering is live gestreamd. U kunt hier de opname terugzien.

Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen 11 mei en 18 mei 2022
Besluit:
De besluitenlijsten en de lijst van toezeggingen zijn vastgesteld.

Onderwerp: NPG-project TIjd voor Toekomst
Besluit:
Conform besloten

Toelichting:
Het Hogeland wil een aanvraag indienen bij Nationaal Programma Groningen voor een pilot
Tijd voor Toekomst voor 2,5 jaar. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd hiermee in te
stemmen.

Tijd voor Toekomst
De provincie Groningen wordt gezien als de meest kansarme provincie van Nederland.
Het hoofddoel van Tijd voor Toekomst is om een kansrijke generatie Groningers op te laten
groeien. Zodat de jongste generatie Groningers dezelfde kansen krijgen als de kinderen in
de rest van Nederland. Dit is een uitgebreide en aanpak die een aantal jaren duurt. De plek
van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. In meerdere

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938093/%2001-06-2022


gemeenten in de provincie is of wordt binnenkort gestart met een pilot Tijd voor Toekomst.
Vanuit de Provincie is de ambitie een verrijkte schooldag provincie breed te realiseren.

In Het Hogeland willen we een Pilot Tijd voor Toekomst inzetten om kinderen op
basisscholen dezelfde kansen te bieden door het invoeren van een verrijkte schooldag. Dit
betekent dat er extra lestijd wordt aangeboden. Er wordt dan ingezet op talentontwikkeling,
welzijn, fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen van (taal)achterstanden en/of
vergroten van de brede blik op de wereld. Dit doen we samen met mensen en organisaties
in de omgeving van de school.

De uitkomsten van de pilot in Het Hogeland dragen bij aan het langere termijn doel van Tijd
voor Toekomst: het creëren van een grootschalige, meerjarige aanpak zodat kinderen gelijke
kansen hebben om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit legt de basis voor een
kansrijke toekomst. Hiervoor is een totale investering van € 1.726.800,- nodig. Dit bestaat uit
een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen.

Kop op ‘t Hogeland
Tijd voor Toekomst past binnen de gestelde kaders van het Lokaal Programmaplan Kop op ’t
Hogeland. Met Tijd voor Toekomst wordt ingezet op ‘Een leven lang ontwikkelen’. Tijd voor
Toekomst heeft een brede insteek waarbij er wordt ingezet op talentontwikkeling en de
sociale ontwikkeling. Dit heeft een positief effect op de werknemers van de toekomst.

Na goedkeuring gemeenteraad
Nu de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen, kan de gemeente het project
indienen bij Nationaal Programma Groningen. Daar moet het bestuur, nadat een
onafhankelijke commissie advies heeft gegeven, akkoord gaan met de gevraagde bijdrage
vanuit Nationaal Programma Groningen. Daarna kan de gemeenteraad het bedrag definitief
vaststellen.

Onderwerp: (Ontwerp)begroting 2023 Havenschap Groningen
Seaports
Besluit:
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Toelichting:
De raad is in de gelegenheid gesteld kennis te nemen de concepten van de jaarrekening
2021 en de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen
Seaports en zijn gevoelens te uiten c.q. opmerkingen te maken dan wel zienswijzen in te
dienen.



Onderwerp: (Ontwerp)begroting 2023 GRP Publieke
Gezondheid & Zorg (PG&Z)
Besluit:
Er wordt geen zienswijze ingediend.

Toelichting:
De raad wordt gevraagd om te reageren op de begroting (alle afspraken over geld) voor de
organisatie GR PG&Z.
De gemeente Het Hogeland is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Zorg (GR PG&Z), samen met de andere gemeenten in de provincie
Groningen. Deze gemeenschappelijke regeling regelt onder andere de wettelijk verplichte
taken op het gebied van publieke gezondheid voor de gemeenten in de provincie. De
gemeenten maken in de gemeenschappelijke regeling samen afspraken over deze taken en
kijken ieder jaar of deze afspraken veranderd moeten worden.

Onderwerp: (Ontwerp)begroting 2023 Regio Groningen - Assen
Besluit:
Er wordt geen zienswijze ingediend

Toelichting:
Jaarlijks worden vanuit het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen de concept
jaarstukken (rekening van het achterliggend jaar, de begroting voor het komend jaar met
uitvoeringsprogramma en begrotingswijzigingen lopend jaar) opgesteld. Alle deelnemers
hebben de mogelijkheid hierop voor het vaststellen door de stuurgroep zienswijzen in te
dienen.

Onderwerp: NPG-project Tocamaheerd
Besluit:
De raad heeft goedkeuring gegeven voor het indienen van het project Tocamaheerd bij
Nationaal Programma Groningen.

Toelichting:
Het college wil het project Tocamaheerd indienen bij het Nationaal Programma Groningen
en vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen. De herontwikkeling van Huize
Tocama in Uithuizen moet de toeristische aantrekkingskracht en het onderwijsnetwerk van
Noord-Groningen versterken.

Stichting Tocamaheerd wil dit bereiken door:
● In samenwerking met Museum Menkemaborg een professionele museumwinkel en

expositieruimte in te richten
● Een kinderspeeltuin aan te leggen die ook geschikt is voor kinderen met een

beperking



● Een toeristisch informatiepunt voor Noord-Groningen te plaatsen
● Een landschapspark met beeldentuin in te richten
● Huize Tocama een hotelfunctie te geven met daghoreca
● Het gebouw volledig te restaureren
● De slingertuin in originele staat terug te brengen

Het project biedt jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om
beroepsopleidingen te volgen en praktijkervaring op te doen. Tijdens de bouw gaat het om
jongeren die scholing volgen in restauratie. Samen met het Alfa College, de
Hanzehogeschool en de betrokken aannemers. Er komt een kwekerij met instructielokalen
en kas om (V)MBO-leerlingen van Terra in de groensector praktijkervaring op te laten doen.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen laagdrempelig instromen in een
kwalificerende groenopleiding, waardoor zij hun weg op de arbeidsmarkt zelfstandig kunnen
vervolgen. De hotelfunctie met daghoreca biedt leerlingen uit het (V)MBO en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om praktijk- en werkervaring op te doen.
Om dit te realiseren vraagt de gemeente het Nationaal Programma Groningen een bijdrage
van €2.000.000,- te leveren. De gemeenteraad wordt om goedkeuring hiervoor gevraagd.

Onderwerp: Herziening overzicht grondexploitaties 2022
Besluit: Zoals is voorgesteld is de herziening vastgesteld.

Toelichting:
Ter vaststelling is het jaaroverzicht 2021 aangeboden van de lopende grondexploitaties van
de gemeente Het Hogeland. De herziening maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2021.
Alle financiële consequenties die voortvloeien uit de herzieningen zijn een op een verwerkt
in de (concept) jaarrekening 2021 Het Hogeland. De Notitie Grondprijzen 2022 waarin de
actuele grondprijzen, uitgangspunten en rekenmethodes staan, dient als onderbouwing voor
de herzieningen van lopende grondexploitaties of nog op te stellen grondexploitaties.

Onderwerp: (Ontwerp-)meerjarenbegroting 2023 – 2026 GR
Publiek Vervoer
Besluit:

● kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en de controleverklaring 2021 van de
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

● kennis te nemen van De Meerjarenbegroting 2023-2026 van de
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

● geen zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Toelichting:
De Meerjarenbegroting 2023 – 2026 en de Jaarstukken 2021 van Publiek Vervoer voldoen
aan alle vooraf gestelde voorwaarden. Er vloeien in het algemeen en voor de gemeente Het
Hogeland geen wijzigingen uit voort.



Motivering / alternatieven
Alle colleges en alle gemeenteraden in de provincies Groningen en Drenthe hebben de
Meerjarenbegroting 2023 – 2026 van Publiek Vervoer ontvangen. Aansluitend zijn de
bijbehorende Jaarstukken 2021 aan de colleges toegezonden, met het verzoek deze ter
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraden.

Onderwerp: (Ontwerp)begroting 2023 Veiligheidsregio
Groningen
Besluit:
De raad heeft kennisgenomen van:

● de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Groningen;
● de actualisatie begroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen en
● de concept beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen;

De raad besluit geen zienswijzen in te dienen.

Toelichting:
De Veiligheidsregio Groningen (VRG) is het samenwerkingsverband van alle Groninger
gemeenten. Het gezamenlijke doel is om onder meer de brandweerzorg, crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen gemeenschappelijk te organiseren.
Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de VRG de jaarrekening over het afgelopen jaar en
een begroting voor het komende jaar vast. Daarnaast geven ontwikkelingen op dit moment
aanleiding om de lopende begroting te actualiseren. Conform de Wet gemeenschappelijke
regelingen hebben de betrokken gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze te geven op
de actualisatie van de lopende begroting en op de conceptbegroting van het komende jaar.

Meer informatie:
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier
bekijken. Via deze link kunt u de raadsvergadering ook terugzien. Vragen? Neem dan
contact op Pieter Norder, griffier via p.norder@hethogeland.nl of met raadsadviseur Hans
Kastermans, h.kastermans@hethogeland.nl

Of volg hier onze tweets over alle raadsactiviteiten.
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