NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 27 juni 2017, aanvang 20.50
uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig m.k.:

E. van Lente
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Journée
Van de Kolk, De Vries
Wijnstra en wh. Van Dijk

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering en heet aanwezigen welkom. Meldt dat dhr. Wijnstra en wh. Van Dijk
zich afgemeld hebben voor deze vergadering.
Berghuis
Spreekt ambtsgebed uit.
Voorzitter
Meldt dat is afgesproken om de LTA in de raad van 13 juli a.s. vast te stellen incl. wijzigingen die op de LTA zijn aangebracht in de commissievergaderingen. Constateert dat
raad ermee instemt om als 5e agendapunt te behandelen het zojuist in cie. ABZ besproken
punt herbenoeming van leden in diverse gremia. Agenda wordt aldus vastgesteld.
Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Er zijn geen vragen ontvangen voor het vragenuur.

3.

Notulen vergadering van 18 mei 2017
Stelt voor pagina’s inhoudelijk en n.a.v. te doorlopen.
Pag. 1,
Heeft inz. 380kV begrepen dat de controversieel-verklaring van de baan is. Spreekt respect
n.a.v., Heres
en waardering uit voor Hiska Ubels van de werkgroep Westerdijkshorn en Bé Kuipers van
de werkgroep Wetsinge-Sauwerd, die zich veel inspanningen hebben getroost het gebied
leefbaarder te maken door de 380kV-leiding ondergronds te krijgen. Wat helaas niet gelukt
is. Verzoekt college om stukken over bijeenkomst op 5 juli hierover die vreemd genoeg alleen in Winsum en Loppersum ter inzage liggen, ook hier ter inzage te leggen.
De Vries
Op inloop van 5 juli a.s. kunnen mensen ook meteen inspraakreacties achterlaten. Wil wel
even informeren waarom voor twee plekken is gekozen maar kan niet toezeggen dat dat
verandert.
Heres
Vroeg dat laatste ook niet, ziet alleen graag dat de stukken voor de vele geïnteresseerden
onder wie ook mensen die geen pc hebben, ter inzage komen te liggen.
Voorzitter
Constateert dat college net heeft toegezegd die inspanning te plegen.
2., De Jong
Zou graag zin in eigen bijdrage onderaan bij pt. 9 zien aangevuld conform wat er is gezegd. Er stond “Basishouding van de nieuwe gemeente is wat de CU betreft dat zij maatwerk levert, dicht bij de inwoners staat en dienstbaar aan inwoners onder wie ook ondernemers is. Initiatieven uit de samenleving gaan steeds meer een rol in het politieke bestel
spelen. Is blij dat de visie die graag geïnitieerd, gestimuleerd en gefaciliteerd.”
Voorzitter
Zegt aanpassing toe. (Dit is geworden: “Basishouding van de nieuwe gemeente is wat de
CU betreft dat zij maatwerk levert, dicht bij de inwoners staat en dienstbaar is aan inwoners. Initiatieven uit de samenleving gaan steeds meer een rol in het politieke bestel spelen.
Is blij dat de nieuwe gemeente wil initiëren, wil stimuleren en wil faciliteren.”)
p.6, toezegNeemt aan dat brochure Inpassingsplan 380kV ter inzage is komen te liggen en constateert
gingen,
Voorzitter
dat toezegging inz. Initiatiefvoorstel PvdA is afgehandeld.
Voorzitter

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Is blij dat er eindelijk zicht is op afsluiting van het dossier Meems. Dit heeft zoveel jaar
geduurd - dat moet men met elkaar niet willen.

Stuk nr. 1,
Berghuis

1

Heres

Voorzitter

Stuk nr. 2,
voorzitter

Voorzitter

Het lijkt echter ook nog niet geheel rond omdat dhr. Meems nog niet helemaal tevreden is
over hoe hij is bejegend door de gemeente. Roept voordat de zaak verder escaleert op om
gebruik te maken van een mediator zodat deze zaak van gemeente, Meems en medestanders op een goede manier door een derde worden belicht. Vindt persoonlijk wel dat dhr.
Meems een punt heeft dat brieven die burgers aan de gemeente schrijven c.q. die om antwoord vragen moeten worden bevestigd c.q. beantwoord, wie het ook maar betreft. Dat
geldt ook voor dhr. Meems. Vindt dat gemeente daar niet altijd even zorgvuldig in heeft
geopereerd.
Dossier Meems heeft ook PvdA beroerd en PvdA heeft er ook wel inzet op gepleegd. Is
blij dat een oplossing in het vooruitzicht ligt. Deelt met CU dat brief van dhr. Meems en
dhr. Bloema en mail van dhr. Havinga sowieso beantwoord moeten worden.
College neemt algemene opmerking dat brieven en mails beantwoord moeten worden ter
harte.
Merkt op dat de brief van Heutink Advocaten openbaar is maar dat de bijlagen geheim
zijn. Constateert dat gemeenteraad hierbij geheimhouding oplegt volgens art 25, lid 1 gemeentewet, met beroep op de WOB, art 10, lid 2, sub g.
Constateert dat de stukken verder conform voorstel kunnen worden afgehandeld.

5.

(Her-)Benoemingen in diverse gremia (rv nr 037)
Heropent vergadering na schorsing om griffier stembriefjes te laten ronddelen en cie. van
stemopneming bestaande uit dhr. Heres als voorzitter en dhr. Berghuis en mw. Rutgers als
leden, gelegenheid te geven te constateren wat de uitslag op de stembriefjes is.
Heres
Meldt dat er 10 stemmen zijn uitgebracht waarvan 10 voor dhr. Van Bruggen, 0 tegen en 0
onthoudingen. Wenst dhr. Van Bruggen veel plezier en succes met zijn benoeming.
Voorzitter
Constateert dat dhr. Van Bruggen daarmee is benoemd tot opvolger van dhr. Koster als lid
van de Rkc en dat die wijziging zoals afgesproken onmiddellijk kan ingaan.
Voorzitter

Hamerstukken
6.
Jaarstukken en jaarrekening 2016 GR Werkplein Ability (rv nr 038)
7.
Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie VeiligheidsRegio Groningen (rv nr
039)
8.
Actualisatie begroting 2017 uitvoering sociaal Domein (rv nr 040)
9.
Wijziging Verordeningen Wmo BMWE 2017 (rv nr 041)
10. Dorpsvisie Zuidwolde (rv nr 042)
11. Dorpsvisie Onderdendam (rv nr 043)
12. Ontwerpbegroting 2018 van ARCG (rv nr 044)
13. Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen (rv nr 045)
Voorzitter
Resumeert de raadsvoorstellen en constateert dat unaniem conform rv nrs 038 t.e.m. 045
wordt besloten.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 21.12 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2017,
De griffier,

Pfh

De voorzitter,

Agendapunt

Toezeggingen raadsvergadering 27 juni 2017

Er zijn in deze vergadering geen toezeggingen gedaan.
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