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Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 22 januari 2020

Datum: 5 februari 2020
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 (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), Kick Mulder (GemeenteBelangen), Jan Willem Nanninga (PvdA), Peter 
Ritzema (CDA), Paul Steenman (GroenLinks), Anne Marie Smits (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), Harry Woltjer (ChristenUnie), Rose-Marie 
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen).

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. De raad is voltallig. 

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vragenuur raad

Vragen 20.01: Vragen van het raadslid Dost (fractie CDA) betreffende 
AED’s en AED-laadpalen

Beantwoording door wethouder De Visser.
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Vragen 20.02: vragen van de raadsleden Herkströter (fractie SP), Berghuis 
(fractie CDA) en Gijzen (fractie CU) naar aanleiding van de 
subsidieverstrekking voor de 4 me-herdenking en 5 mei-festiviteiten.

Beantwoording door burgemeester Bolding. 

De raad zal schriftelijk worden geïnformeerd over de publicatie van 4 
december 2019 waarin aangegeven werd dat subsidie kon worden 
aangevraagd voor 4/5 mei-activiteiten (terwijl aanvragen voor 1 december 
moesten worden ingeleverd). 

Vragen 20.03: vragen van het raadslid Visser (SP) over de Dierenweide 
naast de Menkemaborg in Uithuizen.

Beantwoording door wethouder Blok. Hij zal contact opnemen met de 
beheerder van de dierenweide. 

Vragen 20.04: vragen van het raadslid Visser (SP) over de 
vleermuizenopvang in Adorp.

Wethouder Blok geeft aan de gestelde vragen schriftelijk te zullen 
beantwoorden. 

Vraag 20.05: vraag van het raadslid Steenman (Groen Links) naar 
aanleiding van de aangekondigde kap van 180 bomen.

Beantwoording door wethouder Blok. 

Vraag 20.06: vraag van het raadslid Torringa (fractie GemeenteBelangen) 
over de kaap van Rottumeroog.

Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

De raad wordt door Rijkswaterstaat uitgenodigd voor een bezoek aan 
Rottumeroog.

Vraagmelding 20.07 is komen te vervallen.

Vragen 20.08: vragen van het raadslid Heres (fractie PvdA), mede namens 
de fractie van het CDA, betreffende de uitvoering van de door de raad 
aangenomen motie m.b.t. een verbod op het oplaten van ballonnen.   

Beantwoording door wethouder Blok. Het gewenste verbod dient te worden 
geeffectueerd door het wijzigen van de APV. Aangezien er meer wijzigingen 
moeten worden doorgevoerd worden deze in één voorstel verwerkt, dat 
binnenkort aan de raad zal worden voorgelegd. 
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Vraag 20.09: vraag van het raadslid Heres (fractie PvdA) over de invulling 
van het terrein van de ‘oude’ Togtemaarschool in Bedum

Beantwoording door wethouder Rutgers. Zij zegt toe de raad zodra er een 
definitief ontwerp is schriftelijk informeren over de invulling van het terrein en 
de omgeving van de voormalige Togtemaarschool in Bedum. 

Mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen op grond van art. 32 van 
het Reglement van orde van de gemeenteraad.

Vragen gesteld door het raadslid Herkströter (fractie SP) over het inzamelen 
van oud papier,.

Beantwoording door wethouder Blok

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 december               
2019, evenals de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 
11 december 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 (zonder opiniërende behandeling)

6. Verklaring van geen bedenkingen Bed & Breakfest locatie 
Bedumerweg 34 en 36 te Onderdendam.

Woordvoering door het raadslid Waal. 

Reactie door wethouder Dijkhuis.

Een stemverklaring wordt afgelegd door de raadsleden Heres (namens de 
fractie PvdA), Herkströter (namens de fractie SP), Woltjer (namens fractie 
CU), Waal (namens beide fractieleden van de VVD), Venema (namens de 
fractie GemeenteBelangen) en Koopmans (namens fractie CDA). 

De raad besluit de ‘Nota van beantwoording’ vast te stellen en een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven om de 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast aan de 
Bedumerweg 34 te kunnen verlenen.

Tegen het voorstel hebben gestemd: de leden van de fractie SP en het 
raadslid Waal (VVD-fractie). De overige raadsleden hebben voor het 
voorstel gestemd. 
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Korte schorsing van de vergadering.

Opiniërend en besluitvormend

7. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020.

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Cleerdin, van der Wal,  
Zuidema - Verweij, de Vries en Visser.

Beantwoording door wethouder de Visser. Toegezegd wordt:
- een overzicht van PGB-aanbieders aan de raad te verstrekken;
- de vraag waar PGB-aanbieders terecht kunnen wanneer zij menen dat 

er een fout is gemaakt wordt schriftelijk beantwoord.

De raad besluit de Verordening maatschappelijke ondersteuning Het 
Hogeland 2020 vast te stellen.

8. Wijziging GR Vuilverwerking Noord Groningen en benoemingen in 
Algemeen Bestuur.

Woordvoering door het raadslid Cleerdin. 
Beantwoording door wethouder Blok

De raad besluit met algemene stemmen de Gemeenschappelijke regeling te 
wijzigen en (bij acclamatie) twee bestuursleden en twee vervangende 
bestuursleden aan te wijzen, te weten:

a. Stefan van Keijzerswaard als lid algemeen bestuur 
b. Eltjo Dijkhuis als lid algemeen bestuur, onder gelijktijdig vervallen 

verklaring van de aanwijzing als plaatsvervangend lid van het AB
c. Mädi Cleerdin als plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur voor het AB-lid onder a.
d. Kristel Rutgers – Swartjes als plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur voor het AB-lid Harmannus Blok)
e. Mariette de Visser als plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur voor het AB-lid onder b.

9. Wijziging statuten van de Vereniging van Waddengemeenten.

Geen woordvoering 

De raad besluit met algemene stemmen in te stemmen met de conceptakte 
van wijziging van de statuten van de Vereniging van 
Waddenzeegemeenten.
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10. Opheffing openbare basisschool De Lydinge in Leens.

Woordvoering door de raadsleden van der Wal, Nanninga, de Vries, Waal 
en Hansems 

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van mevrouw Hansems. 

Nadat de burgemeester de vergadering heeft hervat voert mevrouw 
Hansems het woord. Zij legt een stemverklaring af. 

De raad besluit in te stemmen met de opheffing van Openbare basisschool 
De Lydinge per 1 augustus 2020. 

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2020

Henk Jan Bolding Pieter Norder
voorzitter griffier  


