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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 5 juni 2019 

 
 
 
Datum:  19 juni 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, 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,  
Rose-Marie Zuidema-Verweij. 
 
Afwezig: Karen Hansems, Harry Woltjer 
 
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 Hansems en 
Woltjer. Wethouder Blok heeft bericht iets later te komen. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij wordt geconcludeerd dat agendapunt 
7 vervalt. Besloten wordt agendapunt 14 te behandelen na afdoening van de 
ingekomen stukken. 
 
 
 



                                                                              Pagina 2/4  

3. Vragenuur raad 
 
Er is een vraag ingediend door raadslid Visser van de SP-fractie over de 
brief van gemeenten en provincie over de Groninger Crisisaanpak. 
Beantwoording door burgemeester Bolding. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 mei 2019, evenals 
de lijst van toezeggingen 

 
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  
22 mei 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.  
Naar aanleiding van gestelde vragen worden door het college de volgende 
toezeggingen gedaan: 

- De raad ontvangt een memo naar aanleiding van het 
handhavingsverzoek vanwege aantasting van het kerkhof te 
Bellingeweer (A5). 

- De raad ontvangt een afschrift van de reactie van het college op de brief 
over het voormalige verzorgingstehuis Warfheem (B1). 

De door het raadslid Herkströter ingediende schriftelijke vragen conform het 
Reglement van Orde met betrekking tot de huisvesting van tijdelijke 
werknemers in de Eemshaven worden (in overleg) mondeling beantwoord 
door Wethouder Dijkhuis. 

Ter bespreking 
 
14. Rapport Team Huurdersfront met betrekking tot Woningstichting 

Wierden en Borgen  
De heer J. Dijkema, woordvoerder namens het Team Huurdersfront maakt 
gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 14 Rapport Team 
Huurdersfront met betrekking tot Woningstichting Wierden en Borgen. 

 
Het betreffende rapport is op verzoek van (in eerste instantie) de heer Heres 
ter bespreking geagendeerd. Hij ligt het verzoek toe en stelt een aantal 
vragen aan het college. Verdere woordvoering door de raadsleden Venema, 
Smits, Ritzema, Visser en de Jong. Beantwoording door de wethouders 
Visser en Rutgers. 
 

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking 
 
6. Advies lokale media-instelling 

 
In de raadsvergadering van 8 mei j.l. heeft de raad dit onderwerp in eerste 
termijn behandeld. Er is nadere informatie aangeleverd op basis van de 
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door de fracties gestelde vragen. De fracties spreken zich uit over de 
kandidatuur van de twee kandidaat-organisaties. 
De raad adviseert het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging 
voor de gemeente Het Hogeland voor de komende vijf jaar aan Stichting 
Lokale Zender Het Hogeland te gunnen. De raadsleden Cleerdin en van der 
Wal hebben aangegeven zich op grond van art. 28 van de gemeentewet te 
onthouden van stemming. 
Het besluit is (behoudens de stemonthoudingen) unaniem aangenomen. 

 
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

(PG&Z) 
 
Dit agendapunt is vervallen. 
 

Opiniërend en besluitvormend 
 

8. Concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 
Omgevingsdienst Groningen 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Ritzema, Torringa, de Jong en 
Nanninga. De heer Ritzema kondigt een in te dienen amendement aan 
(inhoudende dat er wel een zienswijze wordt ingediend). Reactie door 
burgemeester Bolding. Hij zegt toe de inhoud van het amendement in te 
brengen in het DB van de GR. 
In tweede termijn reageren de fracties en na meningswisseling wordt het 
aangekondigde amendement geacht te zijn ingediend. De raad besluit een 
zienswijze in te dienen met de volgende inhoud: 

- Zet een deel van het rekeningresultaat 2018 in om te voorkomen dat de  
deelnemersbijdrage in 2020 wordt verhoogd als dit een goede 
bedrijfsvoering niet in de weg staat; 

- Doe nader onderzoek naar de geconstateerde ontwikkelingen. Weeg nut 
en noodzaak af en breng oplossingsmogelijkheden in kaart; 

- Verwerk de uitkomsten in de kadernota/ontwerpbegroting voor 2021, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de 
deelnemers.  
 

9. Jaarstukken Regio Groningen-Assen 
 
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Torringa en Gijzen. Reactie 
van wethouder Dijkhuis. 
De raad besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regio 
Groningen Assen en geen zienswijze in te dienen. 
 

10. Wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Publiek 
Vervoer Groningen Drenthe 

De raad besluit om het college van burgemeester en wethouders 
toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke 
Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 
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11. Gemeentegarantie lening VV Winsum 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Waal, Nanninga, Torringa, 
Smit, Dost en de Vries. Reactie van wethouder Blok met een aanvulling van 
wethouder Dijkhuis (interrupties van de heer Torringa)  
De raad heeft het voornemen van het college om een garantstelling af te 
geven besproken en besloten de VV Winsum als partij waaraan de 
garantstelling zal worden verleend goed te keuren. De raadsleden Ritzema 
en Kersaan hebben aangegeven niet mee te stemmen op grond van art. 28 
van de gemeentewet.  

12. Plan van aanpak begraafbeleid 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Stel, Veenwijk, Visser, de 
Jong en Heres. Wethouder Blok geeft een reactie.  

In tweede termijn debatteren de heren Heres en Nanninga met wethouder 
Blok. De wethouder zegt namens het college toe na het zomerreces nader 
aan de raad te rapporteren om de raad voor november de gelegenheid te 
geven aanvullende kaders te stellen. Op verzoek van de heer Heres schorst 
de voorzitter de vergadering. 

Na hervatting van de vergadering legt de heer Heres voor zijn fractie een 
stemverklaring af. De fractie van de PvdA stemt (gelet op de toezegging van 
het college) schoorvoetend in met het voorstel. 

De raad besluit kennis te nemen van het Plan van aanpak begraafbeleid en 
de hierin opgenomen kaders vast te stellen. 

13. Jaarstukken 2018,2019 en 2020 Veiligheidsregio Groningen 

De raad besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2018, 2019 en 2020 en 
geeft in een zienswijze op de beleidsbegroting 2020 aan dat het belang 
wordt onderstreept dat de Veiligheidsregio Groningen toewerkt naar een 
structureel evenwichtige begroting voor 2021 en latere jaren binnen de 
geraamde baten. 

14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 
Aldus vastgesteld in vergadering van 19 juni 2019 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   


