
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 6 juli 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 6 juli 
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 Ten Brink (fractie VVD) inzake tennisclub Baflo 

 Vragen van raadslid Doesburg (fractie ChristenUnie) inzake borgstelling stichting 
Werelderfgoedcentrum-Waddenzee 

 Vraag van raadslid Visser (fractie Lokaal Sociaal) inzake het artikel in DvhN over de 
miljoenenstrop Groningen Seaports 

 Vragen van raadslid Mulder (fractie GemeenteBelangen) inzake kilometerheffing



Agendapunt 4 

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 juni 2022, alsmede de actuele Lijst 

van Toezeggingen 

Er zijn geen bemerkingen over de besluitenlijst.  

 Naar aanleiding van toezegging 53/1 ‘Realisatie vernieuwing sportcomplex te Bedum’ 

verzoekt raadslid Heres (fractie PvdA) het college de raad een memo te doen 

toekomen over de bereikte overeenstemming met SV Bedum en de consequenties 

daarvan voor de planning van de vernieuwing. Dit in aanvulling op de mededeling die 

in het raadsoverleg is gedaan.  

 Naar aanleiding van de afdoening van klachten betreffende een rommelerf in de St. 

Hubertusholt in Bedum beklaagt raadslid Heres (fractie PvdA) zich over de trage 

afdoening van de klachten en het uitblijven van een reactie op een 

handhavingsverzoek. De kwaliteit van de beantwoording van andere brieven waarvan 

de raad in kennis is gesteld laat naar zijn mening ook zeer te wensen over. 

  

De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 1 juni 2022 alsook de actuele 

Lijst van Toezeggingen vast. 

 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938095/%2006-07-2022


 

 

 

Agendapunt 5 

Ingekomen stukken 

 Raadslid Ter Veen (fractie Lokaal Sociaal) heeft een opmerking over het stuk 
‘Raadsmemo borgstellingsovereenkomst WEC’ (week 25) 

 

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, zonder debat in te 

stemmen met het voorstel. 

 

Agendapunt 6 

Facetbestemmingsplan 'Harmonisatie Het Hogeland' en Facetbeheersverordening 

‘Harmonisatie Het Hogeland' 

De raad wordt gevraagd het Facetbestemmingsplan en de Facetbeheersverordening 
‘Harmonisatie Het Hogeland’ gewijzigd vast te stellen. Van elkaar afwijkende bepalingen in 
de door de raden van de voorgaande gemeenten vastgestelde bestemmingsplannen worden 
hiermee gelijk getrokken. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Het facet-bestemmingsplan ‘Harmonisatie Het Hogeland’ met identificatienummer 

NL.IMRO.1966.harmonisatie-VS01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te 

stellen; de wijzigingen hebben betrekking op artikel 3 (administratie bepaling) en 

betreft een verduidelijking van deze bepaling en artikel 5 (algemene gebruiksregels) 

waarbij aan de regelingen voor ‘aan huis verbonden bedrijf’ en ‘bed&breakfast’ een 

criterium wordt toegevoegd ter voorkoming van onevenredig veel overlast voor de 

omgeving); 

 De Beheersverordening ‘’harmonisatie Het Hogeland’ met identificatienummer NL. 

IMRO.1966.bhvharmonisatie-VS01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te 

stellen de wijzigingen hebben betrekking op artikel 3 (administratie bepaling) en 

betreft een verduidelijking van deze bepaling en artikel 5 (algemene gebruiksregels) 

waarbij aan de regelingen voor ‘aan huis verbonden bedrijf’ en ‘bed&breakfast’ een 

criterium wordt toegevoegd ter voorkoming van onevenredig veel overlast voor de 

omgeving). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agendapunt 7 

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord Oost Groningen 

De raad neemt kennis van de Jaarstukken 2021 en wordt voorgesteld geen zienswijze in te 

dienen op de ontwerpbegroting 2023. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de 
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen; 

 De gemeentelijke bijdrage voor de VKB 2023 vast te stellen op € 388.000 en dit op te 
nemen in de gemeentelijke begroting 2023; 

 Geen bezwaar bij het AB VKB in te dienen over de jaarstukken 2021; 

 Geen zienswijze aan het AB VKB te geven over de ontwerpbegroting 2023. 
 

Agendapunt 7A 

Interpellatie: Aanleg data infrastructuur Winsum 

Raadslid Hefting (fractie PvdA) licht de reden voor interpellatie toe en stelt een aantal vragen 

aan het college.  

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder 

voorbereidende behandeling in het raadsoverleg 
 

Agendapunt 8 

Jaarstukken 2021 

De raad wordt gevraagd het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 vast te stellen. 

 

Raadslid Berghuis (fractie CDA) dient namens de fracties van CDA, ChristenUnie, Hogeland 

Lokaal Centraal en Lokaal Sociaal twee amendementen in: 

 Amendement 1 betreft een voorstel om het deel van het voorgestelde besluit om € 

5.000.000 van het positief resultaat over 2021 te bestemmen voor de nog te vormen 

bestemmingsreserve ‘Maatschappelijke opgaven 2022-2026’ te laten vervallen 

(verworpen); 

 Amendement 2 betreft een voorstel om het deel van het voorgestelde besluit om een 

bedrag van € 1.115.000 te bestemmen voor een te vormen bestemmingsreserve 

‘Frictie personeelskosten’ te laten vervallen (na schorsing van de vergadering deelt 

raadslid Berghuis dat de indieners dit amendement intrekken)  

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast te stellen met een positief resultaat van 

€ 12.407.014; 

  



 

 

 

 

 Een bedrag van € 5.275.800 te bestemmen voor nog uit te voeren werkzaamheden 

2022, conform uw besluit van 28 maart 2022; 

 Een bedrag van € 1.115.000 te bestemmen voor de reserve ‘Frictie 

Personeelskosten; 

 Een bedrag van € 172.736 te bestemmen voor de reserve ‘Sociaal Domein’; 

 Een bedrag van € 5.000.000 te bestemmen voor de nog te vormen reserve 

‘Maatschappelijke opgaven 2022-2026’; 

 In te stemmen met een splitsing van de bestemmingsreserve Ruimte voor Dorpen en 

Ondernemers in een bestemmingsreserve ‘Ruimte voor Ondernemers’ en een 

bestemmingsreserve ‘Ruimte voor dorpen’; 

 Het saldo van bovenstaande ad € 843.478 toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

 

Agendapunt 9 

Bestemmingsplan De Kleine Plantage (Eenrum) 

De raad wordt gevraagd te reageren op een ingediende zienswijze zoals aangegeven in de 

‘Zienswijzennota’ en het voorgelegde bestemmingsplan vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De ingebrachte zienswijze, genoemd onder A van de ‘Zienswijzennota ontwerp 

bestemmingsplan De Kleine Plantage te Eenrum ’ ontvankelijk te verklaren; 

 Op de zienswijze te beslissen overeenkomstig de ‘Zienswijzennota ontwerp 

bestemmingsplan De Kleine Plantage te Eenrum’; 

 Het bestemmingsplan De Kleine Plantage te Eenrum vast te stellen. 

 

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 

1e Bestuursrapportage 2022 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2022 en de daarin 

opgenomen wijzigingen van de Begroting 2022 vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022; 

 De structurele en incidentele mutaties in de bestuursrapportage vast te stellen en 

deze voor het jaar 2022 te dekken uit de Algemene Reserve. 

 



 

 

Agendapunt 11 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Stikstofproblemen 

 Raadslid Rutgers (fractie CDA) dient namens de fracties van CDA, ChristenUnie en 

Hogeland Lokaal Centraal de motie Vreemd aan de orde van de dag ‘Wij staan naast 

onze boer’ in (verworpen) 

 

Agendapunt 12 

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=505&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=9ee28e01d6082de5606b89314d8f3cde
mailto:griffie@hethogeland.nl

