
Besluitenlijst gemeenteraad 6 juli 2022

Hier lees je de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 6 juli
2022 heeft genomen:

De vergadering is live gestreamd. Je kunt hier - desgewenst per agendapunt - de opname
terugzien.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 juni 2022
en de actuele lijst van toezeggingen

Vaststellen van het facetbestemmingsplan 'Harmonisatie Het Hogeland'
en de Facetbeheersverordening 'Harmonisatie Het Hogeland':
Toelichting:
Op 1 januari 2019 gingen Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen op in de
gemeente Het Hogeland. Tot nu toe waren nog niet alle bestemmingsplannen op elkaar
afgestemd en gelden verschillende regels voor eenzelfde activiteit. Met de komst van de
Omgevingswet zal dit uiteindelijk gelijk getrokken worden, maar dit zal nog enige tijd in
beslag nemen. Van een aantal onderwerpen is het niet wenselijk dat er nog steeds
onderlinge verschillen zijn. Deze zijn nu middels het facetbestemmingsplan – en
beheersverordening gelijk getrokken. Het gaat om onderwerpen zoals aan huis verbonden
bedrijven, niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied, bed&breakfast en
camperplaatsen.

Geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting
2023 Volkskredietbank Noord Oost Groningen.

https://bit.ly/3nSXvkv
https://bit.ly/3nSXvkv


Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2021
Toelichting:
Met de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid
in het boekjaar 2021. Dit gebeurt zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Door de accountant
is een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid
van de jaarrekening 2021. aangegeven dat de gemeente - nog altijd kort na de herindeling -
voor wat betreft bedrijfsvoering, beheersing en administratie de zaken goed op orde heeft.
De raad heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vastgesteld met een positief resultaat
van € 12.407.013.

Vaststellen van het bestemmingsplan De Kleine Plantage (Eenrum)
Toelichting:
Dit bestemmingsplan beoogt de bestemming te wijzigen van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ zodat op
het terrein van de kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum (Handerweg 1) 9 woningen
kunnen worden gerealiseerd en één bedrijfswoning wordt getransformeerd naar een woning.
Het initiatief is tot stand gekomen vanuit Stichting Vormen en Wonen en voorziet in de vraag
naar woningen in Het Hogeland. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen
samen op één locatie: jongeren, ouderen, alleenstaanden, samenwonenden, werkenden en
niet werkenden. Goed nabuurschap staat hierbij centraal. Daarnaast is er aandacht voor de
uitstraling van het woonerf. De kenmerkende sfeer van de huidige kwekerij wordt in de
nieuwe plannen behouden en versterkt. De woningen worden als één woongemeenschap
met elkaar verbonden en omgeven door één grote tuin met hagen en verschillende bomen.

Kennisgenomen van de 1e Bestuursrapportage 2022 en de mutaties die
daaruit voortvloeien vastgesteld.
Toelichting:
In onze financiële verordening is opgenomen dat de eerste bestuursrapportage van een jaar
wordt gecombineerd met de kaders voor de begroting van het jaar dat erop volgt. Beide
onderdelen zijn immers nauw met elkaar verweven, aangezien ontwikkelingen in dit jaar
direct van invloed zijn op de kaders voor de begroting van het komende jaar. We hebben er
deze keer echter voor gekozen de nota in twee delen op te splitsen. In het document wordt
de eerste bestuursrapportage over 2022 gepresenteerd. Vanwege de vele onzekerheden, in
combinatie met de start van een nieuwe collegeperiode met een nieuw Coalitieakkoord,
heeft het college ervoor gekozen de raad voorafgaand aan de begroting separaat te
informeren over de financiële stand en de raad daarbij uitgangspunten voor de begroting
2023 voor te leggen. De verwachting is dat deze na de zomer met de raad zal worden
besproken.

Verwerpen van een motie (ingediend door CDA, ChristenUnie en
Hogeland Lokaal Centraal) m.b.t. de stikstofproblematiek met 12
stemmen voor en 17 tegen.

De motie vind je hier.

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938095/%2006-07-2022


Interpellatie door raadslid Han Hefting (PvdA): Aanleg data infrastructuur
Winsum.
Er zijn twee verschillende aanbieders voor het aanleggen van glasvezel. Met name in
Winsum in het historisch centrum gaat de straat nu twee keer open. Vraag: kan worden
voorkomen dat in het toeristenseizoen de straat 2 keer wordt opengegraven en tot minder
overlast leidt voor bewoners. B&W proberen de samenwerking een stap verder te brengen.
De ambtelijke inzet wordt geïntensiveerd. Ook wat betreft de planvorming.

Meer informatie:

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kun je 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 ons op Facebook

https://bit.ly/3nSXvkv
mailto:h.kastermans@hethogeland.nl
https://www.facebook.com/raadhethogeland

