
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 28 september 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 28 
september 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 Berghuis (fractie CDA) namens alle fractievoorzitters inzake 

mogelijke koerswijziging van de besteding van de NPG gelden en de samenstelling 

van het bestuur 

 Vraag van raadslid Visser (Fractie Lokaal Sociaal) inzake recente bevingen in 

Uithuizen en optreden burgemeester 

 

Agendapunt 4 

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

van Toezeggingen 

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 7 september 2022 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. Naar aanleiding van de Lijst van Toezeggingen geeft wethouder Van 

Keijzerswaard namens het college een update over het plaatsen van een schuurtje bij de 

tennisvereniging in Baflo. De omgevingsvergunning is toegekend en het schuurtje is besteld. 

De actuele Lijst van Toezeggingen wordt vastgesteld.  

 

Agendapunt 5 

Ingekomen stukken 

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

Bomenstichting B&W Boermanjeweg’ (week 35); 

 Raadslid De Jong (fractie ChristenUnie) heeft een opmerking over het stuk 

’Raadsmemo realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders’ (week 37);  

 Raadslid Berghuis (fractie CDA) en raadslid Visser (fractie Lokaal Sociaal) hebben 

een opmerking over het stuk ‘Notulen overleg buurtvereniging Tussen de Bruggen 

met gemeente Het Hogeland’ (week 37). 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938096/%2028-09-2022
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938096/%2028-09-2022


 

 

 

 

De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afhandeling. 

 

Agendapunt 6 

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie 

De raad wordt voorgesteld een lid van de commissie voor een nieuwe termijn te benoemen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Mevrouw M.J.R. (Marjolein) Zwerver, wonend te Oldenzijl, voor een periode van vier 

jaar te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Het Hogeland; 

 De benoeming in te laten gaan met terugwerkende kracht tot 18 september 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 7 

Consultatie voorgenomen “Intentie tot Samenwerking Overeenkomst” Herinrichting 

Molenerf/Uithuizen 

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het voornemen van het college om de 

“Intentie tot Samenwerken Overeenkomst” (ItSO) met Lidl te ondertekenen en in de 

gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen met betrekking tot de voorgenomen 

overeenkomst ter kennis van het college te brengen. Na beraadslagingen in het 

raadsoverleg van 14 september 2022 is geconcludeerd dat er voor de raad geen aanleiding 

is wensen en/of bedenkingen te uiten op het voornemen van het college een 

Intentieovereenkomst aan te gaan voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 

(gericht op ruil/verkoop van onroerend goed) voor herinrichting van het Molenerf) te 

Uithuizen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van het voornemen van het college om de “Intentie tot 

Samenwerken Overeenkomst” (ItSO) met Lidl te ondertekenen; 

 Geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de voorgenomen overeenkomst ter 

kennis van het college te brengen. 

 

 

 

 

 



 

 

Agendapunt 8 

Consultatie Startdocument RES Groningen 2.0 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het startdocument RES 2.0 en eventuele 

zienswijzen kenbaar te maken. Na beraadslagingen in het raadsoverleg van 14 september 

2022 is geconcludeerd dat er voor de raad geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen 

op het Startdocument. 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van het startdocument RES 2; 

 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 9 

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.  

Besluitvorming 

De stukken zijn teruggenomen door het college en staan opnieuw geagendeerd ter 

besluitvorming voor de raad van 26 oktober 2022. 

 

Agendapunt 10 

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=524&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=c582d34e88fab7e43976bca2589fd705
mailto:griffie@hethogeland.nl

