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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 2 oktober 2019       

2019 
 

 

 

Datum:  16 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-van Rij, Karen Hansems 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: Sandra Herkströter-van Oijen en Jaap Heres 
 
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 mevrouw Herkströter en de heer 
Heres. 

 
 

2. Vaststellen van de agenda 
 

De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Vragenuur raad 

 

Er zijn drie vraagmeldingen ingediend in het kader van het vragenuur. 
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Vragen 19.43/19.45 van het raadslid Berghuis namens de fracties van het 

CDA en Gemeentebelangen over garantieregeling inzameling oud papier 

Beantwoording door wethouder Blok. 

 

Vraag 19.44 van het raadslid Torringa over de vernieuwing van de 

Hooilandseweg.  

Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 september 2019, 

evenals de lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  

18 september 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. Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland. 

 

Een overzicht van de verwerking van de in de raadsvergadering van 18 

september j.l. gedane toezegging wordt toegevoegd aan de beleidsnotitie. 

De raad besluit het document “Beleid kleinschalige duurzame energie 

opwekking Het Hogeland” (d.d. 25 juni 2019) vast te stellen. 

Opiniërend en besluitvormend 

 

7. Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 64 Onderdendam 

 

De raad besluit een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het 

realiseren van een woning op het perceel Bedumerweg 64 te Onderdendam 

af te geven en de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit gedurende een 

periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

 

8. Actualisering tekst Gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports 

 

De raad besluit de tekst van de Gemeenschappelijke regeling ‘Havenschap 

Groningen Seaports’ te wijzigen voor zover het de bevoegdheid van de raad 

betreft en het college toestemming te geven voor het wijzigen van de tekst 

van de gemeenschappelijke regeling voor zover het de bevoegdheid van het 

college betreft. 
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9. Begrotingswijziging n.a.v. jaarrekening 2018 

 

De raad besluit de begrotingswijziging  met kenmerk 2019010 vast te 

stellen.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.26 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 16 oktober 2019 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   
 

 

 


