Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 27 maart 2019

10 april 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, 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, Kick Mulder, Jan Willem Nanninga, Peter Ritzema, 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.
Afwezig: Mädi Cleerdin (met kennisgeving vooraf).
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de
Visser.

1.

Opening
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering van de gemeenteraad van
Het Hogeland en meldt dat mevrouw Cleerdin vandaag afwezig is.

2.

Vaststellen van de agenda
Met betrekking tot de agenda geeft de voorzitter aan dat de
agendacommissie voorstelt om agendapunt 8 vandaag niet enkel
opiniërend, maar ook besluitvormend te behandelen.
Mevrouw Herkströter-van Oijen geeft aan dat zij bij agendapunt 9 –
Bestuursovereenkomst NPG – namens alle fracties een motie zal indienen.
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De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vragenuur raad

Er zijn geen vragen ingediend in het kader van het vragenuur.
4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 maart 2019, evenals
de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
14 maart 2019 en 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.

OPINIËREND
6.

Regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
(CER)
De regeling wordt opiniërend besproken. Alle fracties reageren in 1e termijn.
Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
Wethouder De visser reageert namens het college in 1 e termijn.
Zij zegt toe dat het college bezig gaat met een structurele oplossing en dat
deze tijdig, in de loop van dit jaar, terugkomt in de raad.
Na de 2de termijn constateert de voorzitter dat het voorstel de instemming
heeft van de hele raad.

7.

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het Hogeland 2019
De regeling wordt opiniërend besproken. Een aantal fracties reageert in 1 e
termijn. Wethouder Dijkhuis reageert hierop namens het college.
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Herkströter-van Oijen zegt hij
toe na te gaan of er een aparte regeling is voor inwoners die te maken
hebben met incontinentieluiers en dus veel afval.
De voorzitter sluit de beraadslagingen en meldt dat het onderwerp ter
besluitvorming zal worden voorgelegd tijdens de volgende vergadering.
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8.

Krediet aanpassing verdiepingsvloer Nieuwe School Uithuizen
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Een aantal fracties reageert in
1e termijn. Wethouder Rutgers reageert hierop namens het college. Zij geeft
aan dat de vraagstukken van de compensatie en aansprakelijkheidstelling
een kwestie van de lange adem zullen zijn.
Zij zegt richting de raad toe dat zodra er bewegingen in dat proces zijn, het
college daar actief richting de raad op terugkomt.
De voorzitter constateert dat de beraadslagingen hiermee zijn afgelopen en
geeft aan dat de raad straks - gelijk - tot besluitvorming zal overgaan.

9.

Bestuursovereenkomst NPG
De voorzitter meldt dat mevrouw Janssen namens de Stichting
Ondersteuning Mijnbouwschade zich heeft gemeld voor een
inspraakbijdrage. Conform het reglement van orde krijgt zij vijf minuten om
haar verhaal te doen.
De waarnemend voorzitter van de raad, de heer Kersaan, neemt de
voorzittershamer over omdat de voorzitter in deze de verantwoordelijke
portefeuillehouder is en geeft het voorstel in bespreking.
Als eerste krijgt mevrouw Herkströter-van Oijen het woord. Namens alle
fracties dient zij een ‘motie van samenwerking’ in. De motie is als bijlage bij
dit verslag gevoegd.
Vervolgens leveren alle fracties in 1e termijn een bijdrage.
Namens het college reageert de portefeuillehouder, de heer Bolding, waarbij
hij onder meer aangeeft dat het college de motie ziet als een ondersteuning
van ingezette lijn, waarbij de raad, het college en het apparaat gezamenlijk
optrekken in het belang van de inwoners.
De waarnemend voorzitter van de raad constateert dat de beraadslagingen
zijn beëindigd, meldt dat de besluitvorming straks zal plaatsvinden en geeft
de voorzittershamer weer over aan de burgemeester.

10.

Het Groninger Zorgakkoord
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Een aantal fracties maakt
gebruik van de 1e termijn. Wethouder De Visser reageert hierop namens het
college.
Richting de raad zegt zij toe de gemeentelijke zorgvisie wordt opgepakt,
waarbij de raad actief wordt betrokken en ook de kleinschalige
zorgprojecten aan bod komen.
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11.

Lokaal Plan van aanpak versterking Het Hogeland
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Alle fracties leveren in 1e
termijn een bijdrage en stellen een aantal vragen.
Namens het college reageert wethouder Rutgers en beantwoordt de vragen.
Na de 2e termijn van de raad en het college sluit de voorzitter de
beraadslagingen en geeft hij aan de besluitvorming zal plaatsvinden tijdens
de volgende raadsvergadering.
De drie nog openstaande vragen worden voor de vergadering van 10 april
beantwoord.

BESLUITVORMEND n.a.v. eerdere opiniërende bespreking
12.

Nota waardering en afschrijving vaste activa en Nota reserves en
voorzieningen
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De raad besluit - unaniem en zonder stemming – de Nota waardering
en afschrijving vaste activa en de Nota reserves en voorzieningen vast
te stellen.

13.

Begroting 2019
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De raad besluit unaniem en zonder stemming:
• De aangeboden programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming
2020–2022 en de bijlagen vast te stellen;
• Een bestemmingsreserve ‘Cofinanciering Leefbaarheid’ te vormen voor
een bedrag van € 3 miljoen;
• Een bestemmingsreserve ‘Ruimte voor Dorpen en Ondernemers’ te
vormen voor de meeropbrengsten OZB niet woningen;
• Bijbehorende begrotingswijziging 2019001 vast te stellen.
Hierbij legt de voorzitter van de fractie van de VVD een stemverklaring af:
de fractie stemt in met voorstel, maar is tegen tarieven inzake de OZB en
RZG en kondigt alvast aan dat zijn fractie straks op dit punt tegen gaat
stemmen.

14.

Verordening en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting (OZB en
RZB).
De heer Van Keijzerswaard dient namens zijn fractie een motie. De motie is
als bijlage bij dit verslag gevoegd. Namens het college ontraadt wethouder
Dijkhuis de motie.
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De voorzitter brengt als 1e het voorstel in stemming.
De raad besluit de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende – zaakbelastingen 2019 (Verordening onroerendezaakbelasting 2019) vast te stellen, waarbij de fractie van de VVD tegen het
voorstel stemt en de rest van de fracties voor.
Vervolgens brengt de voorzitter de motie in stemming. Deze wordt met de
stemmen van de fractie van de VVD voor en de overige fracties tegen
verworpen.

BESLUITVORMEND n.a.v. opiniërende bespreking deze vergadering
15.

Bestuursovereenkomst NPG
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De raad besluit – unaniem en zonder stemming - in te stemmen met de
bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (NPG) en het
bijbehorende document ‘Een programma dat groeit’.
Vervolgens brengt de voorzitter de ‘motie van samenwerking’ in stemming.
Deze wordt unaniem zonder stemming aangenomen.

16.

Het Groninger Zorgakkoord
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De raad besluit in te stemmen met het Groninger Zorgakkoord
d.d. 11 maart 2019, waarbij de fractie van de SP een stemverklaring aflegt:
de SP stemt niet in met het voorstel, maar neemt daar kennis van. De
overige fracties stemmen voor het voorstel.

16a.

Krediet aanpassing verdiepingsvloer Nieuwe School Uithuizen
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad stemt in het voorstel,
waarbij de fractie van de VVD tegen het voorstel stemt en de rest van de
fracties voor.
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BESLUITVORMEND zonder opiniërende bespreking
17.

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken
en herbenoeming burgemeester Het Hogeland 2019
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
De raad besluit - unaniem en zonder stemming - de Verordening
vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming
burgemeester Het Hogeland 2019 vast te stellen.

18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 10 april 2019

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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