
 

 

Wat heeft de gemeenteraad besloten 

op 14 december 2022? 
 

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in de vergadering van 14 december 2022 

verschillende besluiten genomen. De vergadering is live gestreamd en kunt u terugkijken op 

raadhethogeland.nl.  

 

 

Aanvullend krediet aanleg 2e ontsluitingsweg Lauwersoog 
De gemeenteraad heeft een aanvullend bedrag van € 857.747,- beschikbaar gesteld voor de 

aanleg van de 2e ontsluitingsweg Lauwersoog. In 2023 kan gestart worden met de aanleg 

van deze weg. Door de aanleg worden de verkeersbewegingen van en naar de haven beter 

verdeeld wat de veiligheid ten goede komt. 

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2023 

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen regelmatig om het bijwerken van de verordening. 

Dit jaar zijn er vooral wijzigingen rondom het persoonsgebonden budget (pgb) en zijn er 

aanpassingen vanwege de invoering van Herstelgerichte Hulp. De gemeenteraad heeft de 

voorgelegde verordening vastgesteld en gaat vanaf 1 januari 2023 van kracht.  

 

Aanvullende investeringen De Tirrel 
Aanvullend krediet voor realisatie van De Tirrel 

De gemeenteraad heeft een aanvullend bedrag van € 2,41 miljoen beschikbaar gesteld voor 

dekking van enkele overschrijdingen bij de realisatie van De Tirrel. Hiermee kan het project 

zoals bedoeld worden afgerond. De oplevering vindt naar verwachting plaats rond april 2023.  

 

Aanvullend krediet voor de klimaatbehandeling en de energievoorziening in De Tirrel 

De gemeenteraad heeft een aanvullend bedrag van € 1,175 miljoen beschikbaar gesteld 

voor de klimaatbehandeling en de energievoorziening in De Tirrel. Omdat dit in eigen hand 

wordt gehouden,  is - gerekend over een gebruiksperiode van 15 jaar - sprake van een totaal 

kostenvoordeel variërend van € 1,0 miljoen euro tot minimaal € 0,5 miljoen euro. 

 

Budgetten voor beheer en exploitatie van De Tirrel 

De gemeenteraad heeft besloten een jaarlijks budget van € 547.315 beschikbaar te stellen 

en een eenmalig implementatiebudget van € 859.231 voor het beheer en de exploitatie van 

De Tirrel. Ook een aanvullend jaarlijks budget van € 20.000 voor beheer en onderhoud van 

het openbare deel van het park rondom De Tirrel heeft de gemeenteraad goedgekeurd. 

Hiermee is een goed en meerjarig plan voor beheer, onderhoud en exploitatie vastgelegd. 

  



 

 

  

 

Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023 
Gemeente Het Hogeland is een aardbevingsgemeente met een versterkingsopgave die 

bestaat uit 2532 adressen. Dit aantal is oplopend. De gemeenteraad heeft het voorgelegde 

plan dat richting geeft en bijdraagt aan het doel dat inwoners van Het Hogeland veilig kunnen 

wonen vastgesteld.  

 

Najaarsnota 2022 
De gemeenteraad heeft de bijstellingen, vermeld in de Najaarsnota 2022, vastgesteld en een 

bestemmingsreserve ‘Knelpunten leefbaarheid dorpen’ ingesteld. Deze Najaarsnota is 

voornamelijk een financiële bijstelling van de budgetten in de aanloop naar de rekening 

2022. Door vaststelling van de gemeenteraad zijn de benodigde financiële middelen voor 

2022 beschikbaar. Daarnaast zijn er drie moties ingediend en aangenomen. Met deze moties 

wordt het college verzocht om:  

1) Een inventarisatie op te stellen van bekende ‘knelpunten’ in de dorpen die met een 

(beperkte) investering zijn op te lossen.  

2) De raad inzage te geven in woningbouw- en leefbaarheidsplannen in de kleine dorpen en 

daarvoor eventueel benodigde (extra) ondersteuning.  

3) Een regeling op te stellen voor het subsidiëren van duurzaamheidsinvesteringen in sport- 

en cultuurvoorzieningen (voor zover andere regelingen niet toereikend zijn).  

De raad wil aan de hand van wat het college aan de raad presenteert, kijken of hiervoor uit 

het verwachte overschot over 2022 geld beschikbaar gesteld of gereserveerd kan worden.   

 

Belastingverordeningen en –tarieven 2023 
Elk jaar heeft de gemeente de mogelijkheid om de belastingverordeningen en tarieven  

opnieuw vast te stellen. De gemeenteraad heeft de voorgelegde verordeningen en 

voorgestelde tarieven vastgesteld. Uitkomst van de discussie in het raadsoverleg van 30 

november is dat het eerdere voorstel over een verhoging van de afvalstoffenheffing en het 

eindigen van de gratis leging van de groene container was komen te vervallen. De 

afvalstoffenheffing in 2023 krijgt alleen een verhoging met een beperkte inflatiecorrectie. De 

extra leging van de groene container in de zomer blijft en elk huishouden mag 4x gratis 

grofvuil wegbrengen naar de milieustraat.  

 

Compensatie hoge energiekosten maatschappelijke organisaties 
De gemeenteraad heeft € 1.000.000 euro beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor 

de nog vast te stellen Subsidieregeling energiekosten maatschappelijke organisaties. Zodra 

de subsidieregeling voldoende is uitgewerkt en vastgesteld, worden maatschappelijke 

organisaties op de hoogte gesteld van de regeling. Ook wordt de regeling breed bekend 

gemaakt via een persbericht, nieuwsbericht op de gemeentepagina en social mediakanalen. 

 

Meer informatie 
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten, kunt u bekijken 

op raadhethogeland.nl. 

 


