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Besluitenlijst 
Raadsvergadering  

d.d. 13 november 2019 
 

 

 

Datum:  27 november 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), Karen 
Hansems (GemeenteBelangen), 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), vanaf agendapunt 6, Kick Mulder (GemeenteBelangen), Jan Willem Nanninga 
(PvdA), Paul Steenman (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), vanaf agendapunt 6, Harry Woltjer (ChristenUnie), 
Rose-Marie Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen). 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.  

Afwezig: Peter Ritzema (CDA), Anne Marie Smits (GroenLinks) 

 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van  
Het Hogeland. Bericht van verhindering is ontvangen van de raadsleden 
Ritzema en Smits. De heer Van der Wal en mevrouw Markhorst komen iets 
later.  

 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 oktober              

2019, evenals de lijst van toezeggingen 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  

30 oktober 2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast. 

 

4. Ingekomen stukken 

 

De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen 

stukken worden afgedaan. 

 

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Herkströter ontvangt de raad 

het verslag van de hoorzitting (zodra beschikbaar) over de bij het 

ingekomen stuk onder A4 bedoelde vergunningsprocedure (geitenhouderij 

Rottum). De heer Nanninga kondigt vervolgvragen aan naar aanleiding van 

de beantwoorde vragen over arbeidsplaatsen voor mensen met een 

beperking. 

 

Opiniërend en besluitvormend 

 

5. Regionaal Beleidsplan Politie 

 

Het woord wordt gevoerd door mevrouw Zuidema-Verwey; reactie door 

burgemeester Bolding. De raad dient geen zienswijze op het beleidsplan in. 

 

6. Programmabegroting 2010 (inclusief meerjarenraming 2021-2023) 

 

Eerste termijn fracties 

 

Woordvoering door de voorzitters van de fracties, t.w. Bernd de Jong 

(ChristenUnie), Stefan van Keyzerswaard-de Groot (VVD), Jan Willem 

Nanninga (PvdA), Paul Steenman (plv., GroenLinks), Roelf Torringa 

(GemeenteBelangen), Linda Visser (SP) en Kor Berghuis (CDA).  

 

De bijdragen van de fracties zijn geplaatst bij de raadsstukken op de 

website. 

 

De heer van Keyzerswaard-de Groot dient namens de fracties VVD, CDA, 

ChristenUnie en GemeenteBelangen een motie in betreffende steun voor 

boeren, vissers en bouwers. 

 

Mevrouw Visser dient namens haar fractie een amendement in betreffende 

wijziging van financiële gegevens m.b.t. diverse gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

De motie en het amendement zijn bij de vergaderstukken geplaatst. 
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Eerste termijn college 

 

Reactie/beantwoording van vragen door achtereenvolgens de wethouders 

Dijkhuis, Blok, De Visser, Rutgers en burgemeester Bolding. 

 

De volgende toezeggingen worden gedaan: 

- De prestatie-afspraken met woningcorporaties worden na vaststelling 

daarvan ter kennis van de raad gebracht. 

- Er wordt op initiatief van het college een bijeenkomst gepland waarin 

inzicht gegeven zal worden in de financiële en prestatie-gegevens van 

Ability 

- Er komt een vorm van rapporteren waarmee uitgaven en prestaties 

m.b.t. het Sociaal Domein kunnen worden gemonitord. 

 

 

Tweede termijn fracties 

 

Woordvoering door de raadsleden De Jong, Van Keyzerswaard-de Groot, 

Nanninga, Steenman, Torringa, Visser en Berghuis.  

 

Tweede termijn college 

 

Reactie/beantwoording van vragen door de wethouders Dijkhuis, Blok, De 

Visser, Rutgers en burgemeester Bolding (diverse interrupties tijdens de 

reacties). 

 

 

Afsluiting beraadslagingen en besluitvorming 

 

Mevr. Visser geeft aan het door haar ingediende amendement in te trekken. 

De voorzitter sluit de beraadslagingen af en brengt het voorstel om de 

voorgelegde Programmabegroting 2020 vast te stellen in stemming.  

 

De raad besluit de aangeboden programmabegroting 2020 vast te stellen en 

de bestemmingsreserve ‘Cofinanciering Leefbaarheid’ vrij te laten vallen ten 

gunste van de Algemene Reserve. 

 

Vervolgens wordt de ingediende motie waarin steun gegeven wordt aan 

boeren, vissers en bouwers aan de orde gesteld.  

Mevr. Markhorst legt een stemverklaring af namens de fractie van 

GroenLinks.  

De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties VVD, CDA, 

ChristenUnie en GemeenteBelangen voor (19) en de stemmen van de leden 

van de fracties SP, PvdA en GroenLinks (8) tegen. 
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7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 27 november 2019. 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   
 

 

 


