Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 14 maart 2019

Datum:
Agendapunt:

27 maart 2019

Contactpersoon:

Pieter Norder, griffier
griffie@hethogeland.nl

4

Contactgegevens:

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

1.

Opening
De voorzitter opent, nadat een drietal vertegenwoordigers van de
autocrossclub de raad heeft toegesproken naar aanleiding van het gedoe
rondom de vergunningverlening voor de autocross in Winsum, de
vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland om 19.15 uur.
Met kennisafwezig zijn de raadsleden Stel-Dost, Smits, Visser en Van de
Wal.
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2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt – unaniem en zonder stemming – ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuur raad
De vragen van het raadslid Van Keijzerswaard (VVD), alsmede van het
raadslid Ritzema (CDA), beide met betrekking tot de vergunningverlening
voor de autocross in Winsum worden namens het college beantwoord door
portefeuillehouder Dijkhuis.
De vragen van het raadslid Torringa ((GemeenteBelangen) over de
voortgang van de Oostelijke rondweg in Bedum worden namens het college
beantwoord door wethouder Dijkhuis. Beide sprekers overigens – in het
kader van ‘Maart dialectmaand’ – in het Gronings.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 februari 2019
evenals de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
27 februari 2019 ongewijzigd vast. Ook de lijst van toezeggingen wordt
ongewijzigd door de raad vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
Mevrouw Beckering spreekt naar aanleiding van ingekomen stuk A.4.
(Persbericht Gasberaad Nationaal Programma Groningen) in op
persoonlijke titel. De voorzitter dankt, na een korte reactie van wethouder
Rutgers, de inspreker voor haar bijdrage en merkt op dat het onderwerp de
volgende keer, tijdens de raadsvergadering op 27 maart aanstaande,
inhoudelijk op de agenda komt te staan.
De raad stelt - conform het voorstel - vast op welke wijze de ingekomen
stukken worden afgedaan.

Opiniërend
6.

Begroting 2019
De voorzitter geeft aan dat er in goed overleg met het presidium een
spoorboekje voor de behadeling van financiële stukken is opgesteld. De
agendapunten 6, 7 en 8 worden in één keer behandeld. De bijdragen van de
fracties in 1e termijn bedragen maximaal 12 minuten.
Alvorens de fracties beginnen aan de 1e termijn, meldt de voorzitter dat de
heer Westerhuis zich heeft gemeld om een inspraakbijdrage te leveren. Hij
doet dat namens LTO en zijn inspraak heeft betrekking op agendapunt 8
(OZB en RZB).
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Nadat de heer Westerhuis is uitgesproken krijgt de fractie van
GemeenteBelangen als eerste het woord voor de bijdrage in 1e termijn.
Vervolgens spreken de fracties van GroenLinks, CDA, SP, ChristenUnie en
de VVD als laatste in de rij. Tijdens de 1e termijn wordt er aantal vragen
richting het college gesteld.
De voorzitter schorst de vergadering voor maximaal een half uur, zodat het
college de beantwoording van de vragen kan voorbereiden.
Na de heropening van de vergadering door de voorzitter, reageert het
college in 1e termijn, waarbij de wethouder financiën, de heer Dijkhuis, het
spits afbijt, waarna de portefeuilleouders Blok, De Visser, Rutgers en
Bolding aan het woord komen de vragen van de fracties beantwoorden.
Wethouder De Visser geeft – zoals zij eerder ook al heeft aangegeven (lijst
van toezeggingen; nummer 1.1) – nogmaals aan dat de bestuurlijke reactie
op het (overgedragen) rkc-rapport m.b.t. Ability in april in de raad kan
worden besproken.
Wethouder Rutgers meldt dat de raad op korte termijn komt te spreken over
de keuzes met betrekking tot de jeugdzorg. Zij geeft tevens aan dat de raad
nog voor het zomerreces kan spreken over zonne-energie voor de meer
kleinschalige initiatieven. Het college brengt een knip aan tussen de
grootschalige en de meer kleinschaliger, lokale initiatieven. Het college komt
voor de zomer met een nota met betrekking tot de kleinschalige projecten en
initiatieven.
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering voor een kort moment,
zodat de fracties de 2e termijn kunnen voorbereiden. Na deze korte
schorsing reageert een aantal fracties in 2e termijn.
7.

Nota waardering en afschrijving vaste activa en Nota reserves en
voorzieningen
De nota waardering en afschrijving vaste activa en de nota reserves en
voorzieningen is hiervoor aan de orde geweest bij - het gecombineerde agendapunt 6.
Waarna, tenslotte, het college nog kort reageert in 2e termijn.
De voorzitter constateert dat hiermee de beraadslagingen zijn afgerond en
dat de drie onderwerpen besluitvormend zullen worden geagendeerd voor
de e.v. raadsvergadering op 27 maart aanstaande.

8.

Verordeningen en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting (OZB
en RZB)
De verordeningen en tarieven Onroerend en Roerend Zaakbelasting is
hiervoor aan de orde geweest bij - het gecombineerde - agendapunt 6.
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9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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