
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 26 oktober 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 26 
oktober 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 

Er zijn geen vragen gemeld voor het vragenuur.  

 

Agendapunt 4 

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 september jl., alsmede de actuele Lijst 

van Toezeggingen 

De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 7 september 2022 alsook de 

actuele Lijst van Toezeggingen vast. 

 

Agendapunt 5 

Ingekomen stukken 

 Raadslid Ter Veen (fractie Lokaal Sociaal) heeft een opmerking over het stuk 

‘Afschrift mail Noodkreet ondernemers Zoutkamp’ (week 41) 

 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling. 

 

 

Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken 
Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg van 12 oktober jongstleden, 

zonder debat in te stemmen met de voorstellen. 

 

 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938097/%2026-10-2022
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938097/%2026-10-2022


 

 

Agendapunt 6 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

De raad wordt gevraagd de APV te wijzigen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Het Hogeland als volgt te wijzigen: 

 

A 

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd: 

In het zevende lid wordt ‘Het verbod in het eerste lid is niet’ gewijzigd in ‘Het verbod is voorts 

niet’. 

 

B 

Artikel 2:12 wordt als volgt gewijzigd: 

In het vierde lid wordt ‘vier weken’ gewijzigd in ‘zes weken’. 

 

C 

Artikel 2:26 wordt als volgt gewijzigd: 

De leden 3 en 4 komen te vervallen. 

 

D 

Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd: 

Het tweede lid wordt gewijzigd in: 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien: 

a. de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; 

b. de aanvrager geen VOG met betrekking tot de leidinggevende overlegt, die uiterlijk drie 

maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend is afgegeven. 

 

E 

Artikel 2:50a komt te vervallen. 

 

F 

Artikel 2:73a wordt als volgt gewijzigd: 

Het eerste lid wordt als gewijzigd: 

1. In dit artikel wordt verstaan onder: 

a. bus: een melkbus, container, opslagvat of ander afsluitbaar voorwerp dat gebruikt kan 

worden voor carbidschieten; 

b. carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas 

afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met 

vergelijkbare eigenschappen.  

 

In het derde lid, onder b, 3e aandachtstreepje wordt ‘zes bussen’ gewijzigd in ‘zes bussen op 

1 (hetzelfde) terrein’. 

 

In het zevende lid wordt ‘Op de ontheffing’ gewijzigd in ‘Op de aanvraag om een ontheffing’. 



 

 

 

G 

Artikel 2:79 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid komt ‘aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de 

gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven’ te vervallen. 

 

H 

Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid wordt ‘opheffing’ gewijzigd in ‘beëindiging’. 

 

I 

Artikel 5:10 komt te vervallen. 

 

J 

Artikel 5:12 wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste lid wordt ‘opheffing’ gewijzigd in ‘beëindiging’. 

In het derde lid vervalt ‘openbare’. 

 

K 

Artikel 6:4 wordt als volgt gewijzigd: 

13 oktober 2021 wordt vervangen door 26 oktober 2022 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is. 

 

Agendapunt 7 

Gebiedsontwikkeling Oostpolder: Ruimtelijk Kwaliteitskader 

Na beraadslagingen in het raadsoverleg is geconcludeerd dat de raad door middel van het in 

dienen van een zienswijze, op de door Provinciale Staten vast te stellen notitie voor de 

ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein in de Oostpolder, het belang van de 

toekomstige verdubbeling van de N33 richting de Eemshaven en de verdubbeling van de 

N46 te accentueren en Provinciale Staten te vragen om hierop actief in te zetten zowel 

regionaal als in bovenregionaal verband. De ontwikkeling van de Oostpolder leidt naar 

verwachting tot een forse toename in het aantal verkeersbewegingen van en naar de haven. 

De raad acht een goede bereikbaarheid van de haven van groot belang voor het welslagen 

van de gewenste groei in samenhang met de leefbaarheid in het omliggende gebeid. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 de volgende zienswijze in te dienen richting Provinciale Staten: 

 

De ontwikkeling van de Oostpolder leidt naar verwachting tot een forse toename in het 

aantal verkeersbewegingen van en naar de haven. Een goede bereikbaarheid van de haven 

achten wij van groot belang voor het welslagen van de gewenste groei in samenhang met 

de leefbaarheid in het omliggende gebied. Wij vragen Provinciale Staten om in te zetten op 

de toekomstige verdubbeling van de N33 richting de Eemshaven en verdubbeling van de 

N46 en hier zowel in regionaal als in bovenregionaal verband actief op in te zetten. 



 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken 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 8 

Beleidsplan Sociaal Domein 

De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Het beleidsplan Sociaal Domein en Samenleving ‘Naar een nieuw sociaal domein’ 

2022 – 2026 vast te stellen. 

 

Agendapunt 9 

Jaarstukken Stichting Lauwers & Eems 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en in te stemmen met de 

jaarrekening. 

 

Besluitvorming  

De raad besluit: 

 Kennisnemen van het jaarverslag 2021 en instemmen met de jaarrekening 2021 van 

Stichting Lauwers en Eems. 

 

Agendapunt 10 

Instellen en wijzigen Duurzame ontwikkelingsleningen 

De raad wordt gevraagd enkele verordeningen vast te stellen, waarmee het mogelijk 

gemaakt wordt leningen te verstrekken voor duurzame investeringen in woningen of zakelijk 

vastgoed, dan wel het verlagen van drempels voor woningaankoop. Tevens wordt de raad 

gevraagd hiervoor een bedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen, dat revolverend 

wordt ingezet. 

   -->  Opnieuw geagendeerd: betreft een aangepaste versie.  

Eerder, t i jdens de raadsvergadering op 28 september jongstleden, al aan de orde 

geweest. 

 

Besluitvorming  

De raad besluit: 

 de ‘Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland 2022’ vast te stellen en 

daarmee de ‘Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland’ in te trekken; 

 de ‘Verordening Stimuleringslening gemeente Het Hogeland 2022’ vast te stellen; 

 de ‘Verordening Verzilverlening gemeente Het Hogeland 2022’ vast te stellen en de 

‘Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland’ in te trekken; 

 de ‘Verordening zakelijke stimuleringslening gemeente Het Hogeland’ vast te stellen; 



 

 

 het verstrekken van leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVn) aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, 

als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;  

 het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 3,5 miljoen, met € 6,2 miljoen op te 

hogen naar € 9,7 miljoen, voor alle hiervoor genoemde leningen en beschikbaar te 

stellen in een revolverend fonds. 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder 

voorbereidende behandeling 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 11 

Bestemmingsplan Centrumplannen wijzigen vier percelen detailhandel naar wonen 

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 

 

Besluitvorming  

De raad besluit: 

 Het bestemmingsplan ‘Centrumplannen wijzigen vier percelen detailhandel naar 

wonen’ (NL.IMRO.1966.BPWinUhm-VS01) ongewijzigd vast te stellen. 

 

Onderwerp enkel ter bespreking zonder dat leidt tot 

besluitvorming. 
 

Agendapunt 12 

Koerswijziging NPG 

De raad gaat met het college in gesprek.  

 

Agendapunt 13 

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=526&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=e3a0ea50d7d793277c06068fa5509506
mailto:griffie@hethogeland.nl

