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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 26 april 2018 19.30 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H. Kastermans 

Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes  

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Journée 

Tevens aanwezig de collegeleden:  Van Dijk, Van de Kolk, De Vries   
   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, geeft dhr. Berghuis gelegenheid het ambtsgebed uit te spreken, heet 

aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 

3. Notulen raadsvergadering van 28 maart 2018 
Tekstueel Op blz. 7 ondertekening van motie aanvullen met W. Rus en R. Kuiper. Op blz. 8 in bij-

drage mw. Journée ‘8’ aanvullen met ‘jaar’. Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld. 

Geen opmerkingen n.a.v. dit verslag. 
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Voorzitter Wijst erop dat de griffier de raad bij stuk nr. 6 inmiddels een concept reactie heeft doen 

toekomen. Constateert dat de lijst conform wordt vastgesteld. 
 

Bespreekpunt 

5. Wijziging Verordening Re-integratie en Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet   

(rv nr. 023) 
Voorzitter Geeft PvdA-fractie, die heeft verzocht om bespreking van dit punt, als eerste het woord.  
Heres Heeft overige fractievoorzitters en college een concept amendement doen toekomen dat 

ook in de raden van Winsum en De Marne is behandeld.  
De Jong PvdA heeft het over het oprekken van het bedrag maar: om hoeveel mensen gaat dit, en 

welke consequenties heeft dit dan?  
Heres PvdA weet dat niet, college ook nog niet maar zal daarover in memo berichten.  
Rutgers Welke toezeggingen hebben colleges in De Marne en Winsum gedaan? 
Heres Die hebben toegezegd om met een memo te komen of het amendement ook haalbaar en ju-

ridisch goed onderbouwd is ook qua aantallen mensen die het betreft.    
Rutgers Wacht beantwoording van deze vragen in aangekondigd memo dan af. 
Journée Wil ook graag consequenties weten omdat er toch al een heel groot tekort is op het Sociaal 

Domein. Heel verstandig om dat eerst eens af te wachten. 
Van Dijk Art. 8 van de Re-integratieverordening, de Participatieplaats was bij behandeling in de 

commissie geen punt van discussie. Maar na behandeling hiervan in commissie in Bedum 

heeft PvdA in Winsum gevraagd of dat bedrag niet verhoogd kan worden. College consta-

teert dat dit gaat om de moeilijke groep ouder dan 27 jaar, die niet in een normale procedu-

re aan de slag komt, maar gemotiveerd moet worden om aan de slag te gaan, moet leren 

hoe te werken en in een dagritme te komen. Dit lijkt om een kleine groep te gaan, waar niet 

veel cijfers over zijn, terwijl dit wel in beeld moet zijn om te kunnen zien of het bedrag in 

verhouding is tot de prestatie die gevraagd wordt. College wil ook kijken of het krijgen van 

zo’n premie een armoedeval (verlies van recht op toeslagen e.d.) met zich meebrengt. Die 

vragen zijn ook in raden Winsum en De Marne gesteld en zijn ook met de collega’s be-

sproken. De pfh’s zeggen toe te komen met een notitie in mei, als daar naar verwachting 

wel een beeld van is.  
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Op die manier kunnen de wijzigingen nu vastgesteld worden maar spreekt college met raad 

af om n.a.v. die notitie al dan niet met een gewijzigd voorstel te komen al dan niet op initi-

atief van de raad. Dat is de procedure. Hoopt dat het vanavond in Eemsmond net zo gaat 

zodat er geen verschil in behandeling tussen burgers in de betrokken gemeenten ontstaat.  
Heres Gaat ervan uit dat in Eemsmond eenzelfde verzoek gedaan is.  
Voorzitter Resumeert dat er een memo komt naar aanleiding waarvan de raad zelf kan besluiten Art. 8 

aan te passen; dat dat behandeling van de voorliggende stukken niet in de weg hoeft te 

staan; en dat er voor het overige conform besloten kan worden. Daarmee is unaniem beslo-

ten om een tweetal verordeningen vast te stellen en een tweetal verordeningen en één arti-

kel in te trekken conform hetgeen is omschreven op blz. 1 van het raadsvoorstel.   
 

Hamerstukken 

6. Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen (rv nr. 024) 

7. Wijziging Legesverordening 2018 in verband met aanleg breedband (rv nr. 025) 

8. Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 

(rv nr. 026) 

9.  Beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019 ARCG (rv nr. 027) 
Voorzitter Constateert waar nodig wat er gecorrigeerd of aangevuld is c.q. soms nog moet worden op 

de voorstellen n.a.v. behandeling in de combicie. van deze maand, concludeert dat met in-

achtneming van dat resumé unaniem conform rv nrs 024 t.e.m. 027 wordt besloten. 
  

10.  Begrotingswijzigingen (rv nr 062) 
Voorzitter Wijst op verwerking van mededeling van college in de commissievergadering van april in-

zake Reconstructie Boterdiep Oostzijde in voorliggend voorstel. Cie./raad wist daarvan en 

was daarmee akkoord. Constateert dat deze begrotingswijzigingen unaniem worden aange-

nomen. 
 

11.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om ca. 19:50 uur. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2018, 
 

De griffier,           De voorzitter, 


