
                                                                              Pagina 1/5  

 

Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d.  

18 september 2019 
 

 

 

Datum:  2 oktober 2019 

Agendapunt:  4 

 

Contactpersoon: Pieter Norder, griffier 

Contactgegevens: griffie@hethogeland.nl 

  

 

U kunt de webcast (beeld en geluid) van de raadsvergadering terugkijken via 
de website van de gemeenteraad van Het Hogeland 
(https://hethogeland.raadsinformatie.nl).   
 
 
Aanwezig 
Voorzitter van de raad: Henk Jan Bolding 
Griffier: Pieter Norder  
 
Leden van de raad: Kor Berghuis, Mädi Cleerdin, Jacob Cleveringa, Harma Dost, 
Nannet Gijzen, Karen Hansems, Jaap Heres, Sandra Herkströter-van Oijen, Bernd 
de Jong, Stefan van Keijzerswaard-de Groot, Gerke Kersaan, Janny Klei, Henk 
Koopmans, Mariska Markhorst, Kick Mulder, Peter Ritzema, Anne Marie Smits, 
Marjan Stel-Dost, Roelf Torringa, Rudmer Veenwijk, Erwin Venema, Linda Visser, 
Theo de Vries, Attje Waal-van Seijen, Jan van de Wal, Harry Woltjer, Rose-Marie 
Zuidema-Verweij. 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de 

Visser.  

Afwezig 
De leden Jan Willem Nanninga en Paul Steenman 
 
 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de 
raadsleden Paul Steenman en Jan Willem Nanninga. 
Peter Ritzema doet de mededeling dat hij stopt als fractievoorzitter en wordt 
opgevolgd door Kor Berghuis.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
 

De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

mailto:griffie@hethogeland.nl
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/


                                                                              Pagina 2/5  

3. Vragenuur raad 

 

Er zijn vijf vraagmeldingen ingediend in het kader van het vragenuur. 

 

Vragen 19.38 van het raadslid De Jong over de Wolddijk. 

Beantwoording door wethouder Blok. 

 

Vragen 19.39 van het raadslid Herkströter over vergunningverlening. 

Beantwoording door burgemeester Bolding. 

 

Vragen 19.40 van het raadslid Herkströter over bijeenkomsten voor 

inwoners over veiligheid. 

Beantwoording door burgemeester Bolding. 

 

Vragen 19.41 van het raadslid Visser over lekkage bij NAM boorlocaties. 

Beantwoording door wethouder Rutgers. 

 

Vraag 19.42. van de SP-fractie over de situatie rond Domies Toen 

Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

 

 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 juli 2019, evenals de 

lijst van toezeggingen 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  

10 juli 2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast. 

 

Wethouder Blok koppelt terug n.a.v. de vergaderingen van het AB van de 

Afvalregio Centraal Groningen (ARCG) en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord 

Groningen (VVNG), daarmee zijn de toezeggingen 8.5 en 8.7 afgedaan.   

 

5. Ingekomen stukken 

 

De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen 

stukken worden afgedaan. 

 

N.a.v. de memo van het college over ‘Winsum op het water’ (ingekomen 

stuk C.6) verzoekt het raadslid Ritzema de raad te informeren over uitkomst 

van het genoemde gesprek met de evenementen-organisatoren. De heer 

Bolding zegt toe de raad te informeren.. 

 

Besluitvormend (zonder opiniërende behandeling) 

6. Benoeming leden rekenkamercommissie 

 

De raad besluit bij acclamatie de volgende personen te benoemen als lid 

van de rekenkamercommissie: 

- De heer L.T. (Bert) Schudde, wonend te Westeremden, in de functie 

van voorzitter, voor een zittingstermijn van 5 jaar 
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- Mevrouw M.J.R. (Marjolein) Zwerver, wonend te Oldenzijl, voor een 

zittingstermijn van 3 jaar  

- De heer mr. dr. J.R. (Jan) Lunsing, wonend te Groningen, voor een 

zittingstermijn van 4 jaar 

- Mevrouw H.Z. (Hendrien) Damman, wonend te Haren, voor een 

zittingstermijn van 4 jaar 

 

Burgemeester Bolding installeert de benoemde leden door het afnemen van 

de ‘verklaring en belofte’ en feliciteert hen namens de raad met de 

benoeming.  

 

Besloten wordt, gelet op gemelde insprekers, agendapunt 10 naar voren te 

halen en na agendapunt 7 te behandelen. . 

 

Opiniërend  

 

7. Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland 

 

Ingesproken wordt door de heer Bakker, penningmeester ‘Energie-initiatief 

Kantens en omgeving’. 

 

De raad bespreekt het document “Beleid kleinschalige duurzame energie 

opwekking Het Hogeland”. 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Ritzema, Smits, Kersaan, 

Cleerdin, Gijzen en Herkströter. 

 

Wethouder Rutgers reageert namens het college en beantwoordt de vragen 

In de tweede termijn zegt zij toe enkele bemerkingen uit de raad te 

verwerken in het beleid of bij de uitwerking daarvan.  

  

Opiniërend en besluitvormend 

 

10. Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Het Hogeland 2020-2022 

 

Ingesproken wordt door de heer Higler, Ambassadeur VN Verdrag 

Gehandicapten. 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Hansems, Markhorst, Van de 

Wal, Herkströter, De Vries en Klei. 

 

Wethouder De Visser reageert namens het college en beantwoordt de 

vragen. 

 

Mevrouw Herkströter dient naar aanleiding van het bespreken van de  
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startnotitie namens de SP een motie in getiteld “Het Hogeland 

dementievriendelijk” en licht deze toe. De woordvoerders van de fracties 

reageren op de motie. 

De motie wordt met 12 stemmen voor (leden fracties SP, CDA en 

ChristenUnie) en 15 stemmen tegen (leden fracties PvdA, VVD, 

Gemeentebelangen en GroenLinks) verworpen. 

 

De raad besluit de ‘Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Het Hogeland 2020-

2022’ vast te stellen. 

 

8. Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 68 Onderdendam 

 

De raad besluit een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het 

realiseren van een woning op het perceel Bedumerweg 68 te Onderdendam 

af te geven en de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit gedurende een 

periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

 

9. Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen 

 

Het raadslid Van Keijzerswaard verlaat de raadzaal en zal niet deelnemen 

aan de beraadslagingen en besluitvorming over dit onderwerp.. 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Mulder, Smits, Berghuis, 

Visser, Gijzen, Cleerdin en Waal.  

 

Wethouder Rutgers reageert namens het college en beantwoordt de vragen 

 

De heer Mulder dient in de tweede termijn een motie in over het innemen 

van een standpunt ten aanzien van een mogelijke restopgave voor de regio 

De fractiewoordvoerders reageren op de motie. Naar aanleiding van de 

beraadslagingen trekt de heer Mulder de motie in. 

 

De raad stelt het startdocument Regionale Energietransitie vast en besluit 

dit document te laten dienen als basis voor het gehele proces, met 

inachtneming van de toezeggingen van het college over de inbreng in de 

Stuurgroep, de communicatie en het betrekken van inwoners. Een ontwerp-

strategiedocument zal worden gedeeld met de raad. 

 

Het raadslid Van Keijzerswaard keert terug in de raadszaal. 

 

11. Startnotitie Harmonisatie Subsidiebeleid en aanpassing Algemene 

Subsidieverordening 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Dost, Smits, De Vries en 

Visser. 
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Wethouder De Visser reageert namens het college en beantwoordt de 

vragen. 

 

De raad stelt de notitie Kaderstelling harmonisatie subsidiebeleid Het 

Hogeland en de aangepaste Algemene Subsidieverordening 2019-ll vast. 

 

12. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de Vereniging van 

Waddenzeegemeenten 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadslid Veenwijk. 

 

Wethouder Blok beantwoordt de vragen. 

 

De raad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2018 en begroting 2020 

van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Er wordt geen zienswijze 

ingediend.  

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 2 oktober 2019 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   
 

 

 


