
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 1 juni 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 1 juni 
2022 heeft genomen. De vergadering is live gestreamd. U kunt hier de opname terugzien. 
 

 

A G E N D A 

Agendapunt 1 

Opening van de vergadering en mededelingen 

Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland. 

 

Agendapunt 2 

Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Agendapunt 3 

Vragenuur raad 

 Vraag van raadslid Torringa (fractie GemeenteBelangen) inzake de afwerking van de 

bestrating na het leggen van glasvezelkabels  

 Vraag van raadslid Ter Veen (Fractie Lokaal Sociaal) inzake de verkoop van het 

gemeentehuis in Bedum 

 

Agendapunt 4 

A. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 mei 2022 

B. Vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei 2022, alsmede de 

actuele Lijst van Toezeggingen 

Een door de raadslid Werkman (fractie Hogeland Lokaal Centraal) ingediend 

wijzigingsvoorstel op het voorgelegde verslag van de raadsvergadering van 18 mei 2022 is 

verwerkt. De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 11 mei en 18 mei 

vast, alsook de actuele Lijst van Toezeggingen.  

 

Agendapunt 5 

Ingekomen stukken 

 Raadslid Visser (fractie Lokaal Sociaal) vraagt naar een memo met uitleg over de 

actuele situatie en de opgetreden vertraging inzake het stuk ‘Reactie van bewoners 

Kantens en vv KRC op presentatie InvraPlus’ (week 19). 

 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling. 

 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938093/%2001-06-2022


 

 

 

Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken 
Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg, zonder debat in te 

stemmen met de voorstellen. 

 

Agendapunt 6 

NPG-project Tijd voor Toekomst 

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het 

verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Goedkeuring te geven voor het indienen van het project Pilot Tijd voor Toekomst bij 

Nationaal Programma Groningen. 

 

Agendapunt 7 

(Ontwerp)begroting 2023 GR Havenschap Groningen Seaports 

De raad ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de GR Havenschap 

Groningen Seaports. 

 

Agendapunt 8 

(Ontwerp)begroting 2023 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 

De raad is in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GR 

PG&Z 2023. De raad kan geen zienswijze indienen op het jaarverslag en Jaarrekening GR 

PG&Z 2021. 

 

Op verzoek van raadslid Werkman (fractie Hogeland Lokaal Centraal) geeft de voorzitter het 

voorstel wel in bespreking.  

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting Gemeenschappelijk Regeling 

Publieke Gezondheid & Zorg Groningen 2023. 

 

 

  



 

 

Agendapunt 9 

(Ontwerp)begroting 2023 Regio Groningen – Assen 

De raad ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Regio Groningen Assen en geen 

zienswijze in te dienen. 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk na bespreking in 

het raadsoverleg 
Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er 

een debat plaats in de raad. 

 

Agendapunt 10 

NPG-project Tocamaheerd 

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het 

verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Goedkeuring te geven voor het indienen van het project Tocamaheerd bij Nationaal 

Programma Groningen. 

 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder 

voorbereidende behandeling in het raadsoverleg 
 

 

Agendapunt 11 

Herziening overzicht grondexploitaties 2022 

De raad wordt gevraagd het Grondexploitatieoverzicht 2022 (en daarmee de herziening van 

de exploitaties) vast te stellen, t.b.v. de jaarrekening 2021.Op de pagina’s 15 tot en met 107 

van het overzicht is geheimhouding opgelegd (bekrachtigd door de raad op 18 mei 2022). 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De Grondexploitaties Overzicht 2022, t.b.v. jaarrekening 2021 vast te stellen; 

 De gewijzigde kredieten, voorzieningen, winst- en verliesnemingen voor deze 

grondexploitaties vast te stellen; 



 

 

 Afsluiten van de grondexploitaties Boterdiep fase 2 en Centrumplan Uithuizen 

deelgebied Blink, met een totaal verlies van € 1.842.848,- deze verliesneming dekken 

uit de bestaande voorziening; 

 De genomen winsten van totaal € 178.000,- toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve “grondexploitaties”. 

 

 De nieuwe grondexploitatie De Laan Zuid fase 2 te Warffum vast te stellen; 

 De daarbij benodigde kredieten vast te stellen; 

 Het saldo van de inbrengwaarde, zijnde € 65.500,- ten gunste te brengen van de 

huidige boekwaarde per 1-1-2022. 

 

 De herziene kavelprijzen in de Notitie Grondprijzen voor 2022 ( bijlage 2) vast te 

stellen. 

 

Agendapunt 12 

(Ontwerp-)meerjarenbegroting 2023 – 2026 GR Publiek Vervoer 

De raad heeft gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de 

ontwerpmeerjarenbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling. Tevens liggen de 

jaarstukken 2021 ter kennisname voor. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en de controleverklaring 2021 van de 

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe; 

 Kennis te nemen van De Meerjarenbegroting 2023-2026 van de 

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe; 

 Geen zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de 

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 

 

Agendapunt 13 

(Ontwerp)begroting 2023 Veiligheidsregio Groningen 

De raad heeft gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de 

ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling. Tevens liggen de jaarstukken 

2021 ter kennisname voor. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Groningen, de 

actualisatie begroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen en de concept 

beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen; 

 Geen / de navolgende zienswijze* in te dienen op de actualisatie begroting 2022 en 

de concept beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen. 

 



 

 

Agendapunt 14 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

MEER INFORMATIE 

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten, kunt u hier 

bekijken.  

 

In contact  
Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Voor 

informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met 

de griffie. Dit geldt ook voor persvragen.  

 

De griffie is te bereiken:  

 per mail via griffie@hethogeland.nl 

 per post via gemeente Het Hogeland, t.a.v. Griffie, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen 

 telefonisch via 088 - 345 88 88 

 voor persvragen via 06 - 50 08 54 60 (Klarina Brands, Adviseur Raadscommunicatie) 

 

https://raadhethogeland.nl/vergaderingen/lijst/vergadering?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=show&tx_windmeetings_windmeetings%5Bagenda%5D=501&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=e3cb849f08c1ca6e588fa5a4e6bb4b65
mailto:griffie@hethogeland.nl

