Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 24 april 2019

8 mei 2019
4

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

Pieter Norder, griffier
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, Gerke Kersaan, Janny Klei, Henk Koopmans,
Mariska Markhorst, Jan Willem Nanninga, Paul Steenman, 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 en Kristel Rutgers.
Afwezig m.k.: Kick Mulder, Peter Ritzema (raadsleden) en Mariëtte de Visser
(wethouder).

1.

Opening
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering van de gemeenteraad van
Het Hogeland.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Vragenuur raad
Vraagmelding (vraag 19.19) van het raadslid Herkströter (fractie SP) over
het ecologisch bermbeleid.
Beantwoording door wethouder Blok.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 april 2019, evenals
de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 10 april
2019 alsmede de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast.

5.

Ingekomen stukken
De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen
stukken worden afgedaan.
Op verzoek van het raadslid Herkströter-van Oijen zegt het college toe dat
de raad een afschrift krijgt van de afdoeningsbrief met betrekking tot
ingekomen stuk B.1. (Biomassa centrale RWE).

BESLUITVORMEND n.a.v. eerdere opiniërende bespreking
6.

Winkeltijdenverordening
Mevrouw Dost dient namens de fracties van het CDA en de SP een
amendement in om kort gezegd de algemene vrijstelling op zon- en
feestdagen te beperken tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Het amendement is
als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Voordat de voorzitter het amendement en besluit in stemming brengt, merkt
mevrouw Gijzen op dat zij zich in verband met persoonlijke belangen met
het onderwerp afziet van deelname aan de stemming/besluitvorming.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt
aangenomen, waarbij de fracties van de PvdA en de VVD tegen stemmen
en de overige vijf fracties voor en mevrouw Gijzen zich onthoudt van
stemming.
Voordat het gewijzigde besluit in stemming wordt gebracht legt de heer
Veenwijk een stemverklaring af. Hij geeft aan ruimte te willen geven aan
ondernemers, maar zijn persoonlijke geloofsbeleving geeft hem niet de
ruimte om met dit voorstel in te stemmen.
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Vervolgens brengt de voorzitter het gewijzigde besluit in stemming. Het
voorstel wordt aangenomen, waarbij de fractie van de ChristenUnie en de
heer Veenwijk tegen stemmen en mevrouw Gijzen zich onthoudt van
stemming.
De raad besluit de ‘Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019’
gewijzigd vast te stellen.
7.

Verordeningen starterslening en blijverslening
De heer De Jong dient namens de fractie van de ChristenUnie een
amendement in om kort gezegd de absolute grens te verlagen tot 30.000
euro. Het amendement is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Het amendement wordt
verworpen, waarbij de fracties van ChristenUnie, CDA en GroenLinks voor
en de fracties van SP, GemeenteBelangen, VVD en de PvdA tegen
stemmen.
Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in stemming.
De raad besluit - unaniem - in te stemmen met de harmonisatie van de
starters- en blijverslening van de voormalige BMWE gemeenten tot een
nieuwe regeling voor de gemeente Het Hogeland en het vaststellen van
bijbehorende verordeningen ‘Verordening Starterslening gemeente Het
Hogeland’ en ‘Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland’.

Opiniërend (ter bespreking)
8.

Collegeprogramma 2019-2022
De voorzitter geeft het collegeprogramma in bespreking. Alle fracties
reageren in 1e termijn, waarna het college in 1 e termijn reageert. Na een
korte 2e termijn constateert de voorzitter dat het collegeprogramma
voldoende is besproken.

Opiniërend en besluitvormend
9.

Harmonisatie Grondstoffenbeleid
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking.
Nadat de beraadslagingen zijn gesloten vraagt de voorzitter of gelijk tot
besluitvorming kan worden overgegaan. Dat is het geval. Vervolgens brengt
hij het voorstel in stemming.
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De raad stemt - unaniem - in met de startnotitie grondstoffenbeleid en de
daarbij behorende participatie en communicatiestrategie.
10.

Onderzoek toename uitgaven Jeugdhulp
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking.
Nadat de beraadslagingen zijn gesloten vraagt de voorzitter of gelijk tot
besluitvorming kan worden overgegaan. Dat is het geval. Vervolgens brengt
hij het voorstel in stemming
De raad besluit - unaniem -:
- een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar
de toename van de uitgaven aan ambulante begeleiding in de jeugdhulp;
- deze kosten te dekken uit de Reserve Sociaal Domein en de begroting
2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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