
Wat heeft de gemeenteraad besloten 

op 8 maart 2023? 
 

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in de vergadering van 8 maart 2023 verschillende 

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

raadhethogeland.nl.  

 

Herbenoeming toezichthoudend bestuurslid Stichting 

Schoolbestuur Lauwers en Eems 
De gemeenteraad heeft besloten mevrouw Van Herwijnen te herbenoemen tot lid van het 

toezichthoudend bestuur. Met deze tweede herbenoeming is het algemeen bestuur van 

oordeel dat het recht doet aan de behoefte van continuïteit van het algemeen bestuur en dat 

dit passend is met de eigen statuten, de Code Goed Bestuur PO en de Code Goed Toezicht. 

Van Herwijnen wordt vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 28 juni 2026 herbenoemd.  

 

Begrotingen 2023 Stichting Lauwers & Eems 
De gemeenteraad heeft de begrotingen 2023 voor het primair en voortgezet onderwijs van 

Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems goedgekeurd. Jaarlijks moet het openbaar 

onderwijs hun begroting en meerjarenbegroting voorleggen aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring.  

 

Financiering project Onstaborg 
De gemeenteraad heeft een investeringskrediet voor het project Onstaborg van € 770.175,- 

beschikbaar gesteld. Ook heeft de raad besloten de jaarlijkse kapitaallast van € 32.500,- op 

te nemen in de gemeentelijke begroting en is de begrotingswijziging vastgesteld. Er wordt nu 

gestart met het aanstellen van een projectleider voor de uitvoering van het project en een 

contactpersoon voor het dorp. Zodra de bestemmingsplanwijziging gerealiseerd is, kan in 

2024 worden gestart met de uitvoering van het project.  

 

Budgetoverheveling 2022 – 2023 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde overheveling van budgetten van 

2022 naar 2023 en zo de begrotingswijziging zoals opgenomen in het raadsvoorstel vast te 

stellen. Het gaat hier om budgetten die in 2022 nog niet zijn besteed en waarvan de 

werkzaamheden in 2023 nog moeten plaatsvinden. Zo kunnen lopende activiteiten en 

projecten verder worden uitgevoerd.  

 

  



Motie: ‘Perspectief voor de garnalenvisserij’ 
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen inzake het belang van een gezond 

toekomstperspectief voor de garnalenvisserij. De raad roept het college en Gedeputeerde 

Staten van de provincie Groningen op om zich in samenspraak met de garnalenvisserijsector 

maximaal in te zetten om ervoor te zorgen dat de garnalenvissers toekomstperspectief 

gegeven wordt en zich aansluiten bij acties van andere gemeentebesturen waar 

garnalenvissers hun thuis- of aanleghaven hebben. Daarnaast verzoekt de raad het college 

om de raad periodiek te informeren over deze uitgevoerde activiteiten en over de voor de 

garnalenvisserij relevante ontwikkelingen. De motie wordt gedeeld met de colleges en 

gemeenteraden van de Waddengemeenten en Provinciale Staten van Groningen, Friesland 

en Noord-Holland.  

 

Motie: ‘Behoud hertenkampen’ 
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen inzake het behoud van hertenkampen. De 

raad verzoekt het college de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief 

de zorgen van de raad over te brengen over de effecten van zijn voornemens en met klem te 

verzoeken om damherten op de lijst van toegelaten hobby- en huisdieren te zetten. Ook 

verzoekt de raad het college de leden van de Tweede Kamer dit per brief over te brengen en 

daarbij een afschrift van de brief aan de minister als bijlage mee te zenden.  

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

op raadhethogeland.nl. 

 

 


