Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 10 april 2019

24 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, Mädi Cleerdin, Jacob Cleveringa, Harma Dost,
Nannet Gijzen, Karen Hansems, 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, Rudmer Veenwijk, Erwin Venema, Linda
Visser, Theo de Vries, Attje Waal-van Seijen, Jan van de Wal, Harry Woltjer, RoseMarie Zuidema-Verweij.
Afwezig m.k.: Jaap Heres en Roelf Torringa
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.
Mededeling door wethouder Blok over aantreffen van asbest in Sporthal
Scherphorn in Uithuizermeeden.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuur raad
Er zijn twee vragen ingediend in het kader van het vragenuur.
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Vraag 19.17 van het raadslid Herkströter n.a.v. het VNG-manifest “Iedereen
doet mee”.
Beantwoording door wethouder De Visser.
Verwezen wordt naar de op te stellen “Inclusie-agenda”
Vraag 19.18 van het raadslid Visser over plannen voor het perceel
Oosternielandsterweg 41.
Beantwoording door de wethouders De Visser en Dijkhuis.
Een ontwerp-omgevingsvergunning voor het plan komt ter inzage.
4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 maart 2019, evenals
de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
27 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.
Op een vraag van het raadslid Steenman zegt het college toe de reactie op
de subsidieaanvraag “Samen sterk en sociaal” aan de raad te doen
toekomen.

OPINIËREND
6.

Winkeltijdenverordening
Over dit agendapunt wordt ingesproken door mevrouw van WarnersWerkman. De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Het woord wordt
gevoerd door de fractiewoordvoerders (2 termijnen), maidenspeech Kick
Mulder. Gereageerd wordt door wethouder Dijkhuis (2 termijnen).
Het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de
raadsvergadering van 24 april a.s. In reactie op de inbreng van meerdere
fracties zegt burgemeester Bolding (namens het college) toe dat zo lang de
verordening niet is vastgesteld niet zal worden opgetreden bij openstelling
van winkels in strijd met de bestaande verordeningen, maar in geest en
strekking van de voorgestelde verordening. Dit wordt ondersteund door de
raad.

7.

Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)
De voorzitter geeft de documenten van de GR PG&Z en het voorstel in
bespreking. Het woord wordt gevoerd door de fractiewoordvoerders.
Beantwoording door wethouder Rutgers.
Besluitvorming: Zie agendapunt 11.
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8.

Verordeningen starterslening en blijverslening
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Het woord wordt gevoerd door
vertegenwoordigers van de fracties (maidenspeech Jacob Cleveringa).
Beantwoording van de door het raadslid Cleveringa gestelde technische
vragen zal beschikbaar worden gesteld aan alle raadsleden.
Gereageerd wordt door wethouder De Visser (2 termijnen). Resterende
vragen worden beantwoord voor de raadsvergadering van 24 april a.s.
Toegezegd wordt dat na een jaar wordt gerapporteerd over de uitvoering
(evaluatie). Besluitvorming in de raadsvergadering van 24 april 2019.

BESLUITVORMEND n.a.v. eerdere opiniërende bespreking
9.

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het Hogeland 2019
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad besluit de Regeling
kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het Hogeland 2019 met algemene
stemmen vast te stellen. De vraag van mevrouw Herkströter m.b.t. de 2e
grijze container wordt betrokken bij het vast te stellen Afvalbeleid.

10.

Lokaal Plan van aanpak versterking Het Hogeland
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad besluit het Lokaal
Plan van Aanpak versterking Het Hogeland met algemene stemmen vast te
stellen.

BESLUITVORMEND n.a.v. opiniërende bespreking deze vergadering
11.

Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De raad besluit met algemene
stemmen geen zienswijze in te dienen.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.52 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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