
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 7 september 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 7 
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 16.00 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 

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 juli 2022, alsmede de actuele Lijst 

van Toezeggingen 

Naar aanleiding van de besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2022 merkt de heer 

Werkman op dat de duiding van zijn fractie in het verslag niet overal even consequent is. Hij 

stelt voor om zijn fractie in het vervolg aan te duiden met de afkorting HLC. Zowel de 

besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 juli 2022 als de actuele Lijst van Toezeggingen wordt 

vastgesteld.  

 

Agendapunt 4 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen bemerkingen over de Ingekomen stukken. De raad stemt in met de voorgestelde 

wijze van afhandeling. 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder 

voorbereidende behandeling in het raadsoverleg 
 

Agendapunt 5 

Beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van vier percelen grond 

De raad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van vier percelen 

grond in Uithuizen en de door het college opgelegde geheimhouding op onderliggende 

documenten te bekrachtigen. 

 

 

 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/1016374/Raadsvergadering%2007-09-2022
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/1016374/Raadsvergadering%2007-09-2022


 

 

 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Ter uitvoering van de gesloten overeenkomst met de eigenaar van twee percelen in 

Uithuizen, een krediet van € 2.475.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop en 

bijkomende kosten (notaris, taxatie), met als dekking: de te verwachten opbrengsten 

bij doorverkoop van het perceel en de pachtopbrengst; 

 Ter uitvoering van de gesloten overeenkomst met de eigenaar van twee percelen in 

Uithuizen, een krediet van € 1.085.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop en 

bijkomende kosten (notaris, taxatie), met als dekking: de te verwachten opbrengsten 

bij doorverkoop van het perceel en de pachtopbrengst; 

 De door het college opgelegde geheimhouding op de aankoopadviezen van de 

rentmeester/taxateur, de koopovereenkomst met bijlagen en overeenstemmingsmail 

zoals vermeld onder besluitpunt 1 en 2 te bekrachtigen op grond van artikel 25, 

tweede en derde lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, 

aanhef en onder b van de Wet open overheid en de geheimhouding te laten 

voortduren tot het moment waarop het bevoegde orgaan de geheimhouding opheft. 

 

Agendapunt 6 

Kadernota voor de begroting 2023/algemene beschouwingen 

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Kadernota voor de Begroting 2023 en de 

kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de Begroting 2023 vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de Kadernota voor de Begroting 2023; 

 De kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de Begroting 2023 vast te 

stellen. Met de nadrukkelijke toevoeging van de voorzitter, namens het college, dat 

het college later dit jaar bij de aanbieding van de begroting aangeeft of en hoe 

hetgeen zojuist bij de behandeling van de kadernota door de acht fracties is 

ingebracht/gewisseld is vertaald in de begroting. 

 

Agendapunt 7 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

MEER INFORMATIE 

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

bekijken.  

 

https://raadhethogeland.nl/vergaderingen/lijst/vergadering?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=show&tx_windmeetings_windmeetings%5Bagenda%5D=522&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=69bf3a03b36e9e991eabc3b03193a494


 

 

 

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) 

 

mailto:griffie@hethogeland.nl

