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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 30 oktober 2019 

 

 

 

Datum:  2019 

Agendapunt:  3 

 

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 (CDA), Mädi Cleerdin (PvdA), Jacob Cleveringa 
(GemeenteBelangen), Harma Dost (CDA), Nannet Gijzen-van Rij (ChristenUnie), Jaap 
Heres (PvdA), Sandra Herkströter-van Oijen (SP), Bernd de Jong (ChristenUnie), Stefan 
van Keijzerswaard-de Groot (VVD), Gerke Kersaan (GemeenteBelangen), Janny Klei 
(PvdA), Henk Koopmans (CDA), Mariska Markhorst (GroenLinks), Kick Mulder 
(GemeenteBelangen), Jan Willem Nanninga (PvdA), Peter Ritzema (CDA), Paul Steenman 
(GroenLinks), Anne Marie Smits (GroenLinks), Marjan Stel-Dost (GemeenteBelangen), 
Roelf Torringa (GemeenteBelangen), Rudmer Veenwijk (CDA), Erwin Venema 
(GemeenteBelangen), Linda Visser (SP), Theo de Vries (ChristenUnie), Attje Waal-van 
Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA), Harry Woltjer (ChristenUnie), Rose-Marie Zuidema-
Verweij (GemeenteBelangen). 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.  

Afwezig: Karen Hansems (GemeenteBelangen) 

 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Hansems. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
De agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
3. Vragenuur raad 
 

Er is één vraagmelding ingediend in het kader van het vragenuur. 

 
Vraag 19.50 van het raadslid Visser over de persverklaring naar aanleiding 

van het niet doorgaan van de uitbreiding van Friesland Campina te Bedum.  

Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 
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4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 16 oktober 2019, 
evenals de lijst van toezeggingen 

 
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 
oktober 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. 
 

Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling) 
 

6. Begraaf(plaatsen)beleid 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Stel, Berghuis, Visser en 
Heres. 
 
Wethouder Blok reageert namens het college en beantwoordt de vragen. 
 
Mevrouw Stel dient namens de fracties van GemeenteBelangen, CDA, 
ChristenUnie, GroenLinks, SP en VVD een amendement in waarmee 
voorgesteld wordt de mogelijkheid te bieden het grafrecht voor een 
kindergraf op 60 jaar te stellen. 
 

De heer Berghuis dient namens de fracties van het CDA, ChristenUnie en 
GroenLinks een amendement in waarmee voorgesteld wordt het 
kwaliteitsniveau met betrekking tot het beheer en onderhoud te streven naar 
gemiddeld minimaal een 7. 
 
Na een schorsing wordt het woord gevoerd door de raadsleden Torringa, de 
Jong en Berghuis.  
 
De voorzitter constateert dat het amendement “Kindergraf” unaniem wordt 
gesteund. Deze is daarmee aangenomen. 
Het amendement “Kwaliteitsniveau” wordt in stemming gebracht. Het 
amendement wordt verworpen met de stemmen van de raadsleden van de 
fracties CDA, ChristenUnie en GroenLinks voor (13) en de stemmen van de 
leden van de overige fracties tegen (15). 
 
De raad besluit: 
1. met inbegrip van wijzigingen die aangebracht zijn zoals verwoord in het 

document “Tekstuele aanpassingen kaders begraaf(plaats) beleid” van 
het college en het aangenomen amendement, de voorgestelde kaders 
begraafbeleid vast te stellen als basis voor toekomstig begraafbeleid. 

2. het voornoemde document overeenkomstig te wijzigen,  
 

Opiniërend en besluitvormend 
 
7. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen M.D. Teenstraweg 16 Den 

Andel  
 
Geen woordvoering. 
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De raad besluit: 
1. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een 

nieuwe (vervangende) woning op het perceel M.D. Teenstraweg 16 te 
Den Andel af te geven; 

 
2. Het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met 

bijbehorende stukken gedurende een periode van 6 weken ter inzage te 
leggen; 

 
3. In geval geen zienswijze wordt ingediend en geen wijzigingen aan het 

plan worden doorgevoerd, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
als definitief te beschouwen en het college van b&w te machtigen de 
verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

 

8. Invoering toeristenbelasting 
 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Smits, Dost, Klei, Herkströter-
van Oijen, Gijzen-van Rij, van Keijzerswaard-de Groot en Venema. 
 
Wethouder Blok reageert namens het college en beantwoordt de vragen. 
 
De raad besluit: 

• Met ingang van 1 januari 2020 voor gemeente Het Hogeland een 

gedifferentieerd tarief toeristenbelasting in te voeren (tarief hotels, 

huisjes/chalets en B&B €1,50 per persoon per nacht en tarief campings, 

vaarrecreatie en groepsaccommodaties €1,- per persoon per nacht).  

• De tarieven voor 5 jaar vast te stellen. 

• In december 2019, tegelijkertijd met vaststellen van alle 

belastingverordeningen, de verordening op de heffing en invoering van 

toeristenbelasting 2020 (Verordening toeristenbelasting 2020) vast te 

stellen. 

 
De leden van de fractie SP en VVD worden geacht tegen het voorstel te 
hebben gestemd. 

 

9. Fietsverbinding Wiepoopad Winsum 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Woltjer, Waal-van Seijen, 
Veenwijk, Kersaan en Heres. 
 
Wethouder Dijkhuis reageert namens het college en beantwoordt de vragen. 
 
De raad besluit: 
1. Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 

een fietsverbinding onder de N361 door ter plaatse van het Wiepoopad te 

Winsum. 

 

2. De dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (€ 7.000,-) op te nemen in de 

Voorjaarsnota 2020. 
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11. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 13 november 2019. 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding     Pieter Norder 
voorzitter       griffier   
 
 
 


