Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 3 juli 2019
Datum:
Agendapunt:

10 juli 2019
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, Mariska
Markhorst, Jan Willem Nanninga, Anne Marie Smits, Marjan Stel-Dost, Roelf
Torringa, Rudmer Veenwijk, Erwin Venema, Linda Visser, Theo de Vries, Attje
Waal-van Seijen, Harry Woltjer, Rose-Marie Zuidema-Verweij.
Afwezig: Peter Ritzema, Jan van de Wal, Henk Koopmans, Kick Mulder, Paul
Steenman.
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de
Visser.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het
Hogeland. Bericht van verhindering is ontvangen van de raadsleden
Ritzema, Van de Wal, Koopmans, Mulder en Steenman.

2.

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda is toegevoegd agendapunt 5A. Bekrachtiging
geheimhouding grondexploitaties voormalige gemeenten Bedum en De
Marne.
Agendapunt 8 wordt heden niet behandeld, maar doorgeschoven naar de
vergadering van 10 juli as. Wel bekrachtigt de raad de door het college
opgelegde geheimhouding op enkele documenten m.b.t. de ‘Plus op vier
Centrumplannen’, onder toevoeging van een besluit de geheimhouding op
te heffen voor het deel van de informatie waarvan en zodra het college
besluit dat artikel 10, lid 2 aanhef en onder b en f Wet openbaarheid van
bestuur hierop niet van toepassing is.
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3.

Vragenuur raad
Er zijn geen vragen gemeld.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 juni 2019, evenals
de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
19 juni 2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast.

5.

Ingekomen stukken
Vastgesteld wordt dat de term “burger” voortaan zal worden vermeden.
Op verzoek van mevrouw Smits ontvangt de raad de reactie van het college
op de mail betreffende schadeopneming en –afhandeling in het
buitengebied van de voormalige gemeente De Marne (ingekomen stuk B1).
De raad besluit het ingediende bezwaar bedoeld bij het ingekomen stuk E1
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit d.d. 27-12-2018 in stand te
laten.

5A.

Bekrachtiging geheimhouding
De raad besluit de door het college van b&w bij besluit van 2 juli 2019 op
grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2
aanhef en onder b en g Wet openbaarheid van bestuur opgelegde
geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties van de voormalige
gemeente Bedum, te weten :
o Bedrijvenpark Boterdiep fase 1
o Bedrijvenpark Boterdiep fase 2
o Herontwikkeling Volgelzanglocatie
o Ter Laan 4
alsmede:
o Het Grondexploitatieoverzicht 2019 voormalige gemeente De Marne
te bekrachtigen.

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

Voorjaarsnota
De raad besluit unaniem:
•
Kennis te nemen van de eerste Voorjaarsnota van Het Hogeland;
•
De structurele en incidentele mutaties in de voorjaarsnota vast te
stellen. Deze voor het jaar 2019 te dekken uit de Algemene Reserve;
•
De richting voor de begroting 2020 vast te stellen.
De namens alle fracties ingediende motie1: “Verbod ballonnen oplaten” is
unaniem aangenomen.

1

Motie Verbod ballonnen oplaten is toegevoegd als bijlage
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Opiniërend en besluitvormend
7.

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Volkskredietbank Noord
Groningen
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Klei, Zuidema, Waal, Smits,
Dost, Visser en de Vries. Beantwoording door wethouder de Visser.
Toegezegd wordt dat:
- De hoogte van het rentepercentage van 6,4% aan de orde wordt gesteld
in het AB;
- Kwartaalrapportages van de VKB zullen worden verstrekt aan de raad;
- De raad wordt geïnformeerd over een eventuele reactie op de
vastgestelde begroting.
De raad besluit:
Kennis te nemen van de inhoud van de jaarstukken 2018, de
begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB).
De voorgelegde zienswijze omtrent de gewijzigde begroting 2019 en de
ontwerpbegroting 2020 van de GR VKB in te dienen, in verband met de
gewijzigde financieringssystematiek (met aanpassing van het
artikelnummer genoemd in de 2 e alinea).

8.

Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een ‘Plus op vier Centrumplannen’
Vervallen (zie agendapunt 2).

9.

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023
Het voorzitterschap bij dit agendapunt ligt bij de plaatsvervangend voorzitter.
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Heres, de Jong, Herkströter,
van Keijzerswaard, Veenwijk en Torringa. Reactie door de heer Bolding
(portefeuillehouder).
De volgende toezeggingen worden gedaan:
- In het IVB-plan zal een toelichting worden gegeven op de benodigde
extra middelen;
- Er zullen zoveel mogelijk SMART-doelstellingen/acties worden
geformuleerd (met inachtneming van de bepalingen);
- In het IVB-plan zal beperkt nader ingegaan worden op het
Ondermijningsbeeld;
- Nader te omschrijven wat van de diverse organisaties wordt gevraagd.
De raad is in de gelegenheid gesteld invulling van veiligheidsthema’s in te
brengen, de thema’s te prioriteren en deze voorlopig vast te stellen en
besluit in te stemmen met de Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid.
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10.

Profielschets burgemeester
Bij dit agendapunt zijn de heer R. Paas, Commissaris van de Koning en
mevrouw G. Boerma, kabinetschef, aanwezig.
De heer Torringa geeft als voorzitter van de vertrouwenscommissie een
toelichting op de concept profielschets. De heer Paas reageert op de
profielschets en stelt een aantal vragen, die door de heer Torringa worden
beantwoord.
De raad besluit de profielschets voor de eerste kroonbenoemde
burgemeester van Het Hogeland, genaamd: “Het Hogeland zoekt een AAAburgemeester”, vast te stellen.
De vacature zal op 8 juli as. in de Staatscourant worden gepubliceerd.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 10 juli 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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