
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 9 november 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 9 
november 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 16.30 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 

Vragenronde 

Er zijn geen vragen.  

 

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 4 

Afvalbegroting 2023 

Dit agendapunt wordt niet behandeld. Meerdere fracties hebben nog vragen en willen na 

beantwoording meer tijd om zich te beraden. De Afvalbegroting 2023 wordt geagendeerd 

voor 14 december. 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder 

voorbereidende behandeling in het raadsoverleg 
Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er 

een debat plaats in de raad. 

  

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938098/Gemeenteraad%2009-11-2022
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938098/Gemeenteraad%2009-11-2022


 

 

 

Agendapunt 5 

Programmabegroting 2023 (inclusief Meerjarenraming 2024-2026) 

De raad wordt gevraagd de Programmabegroting 2023 vast te stellen. 

 

Motie 

 Raadslid De Jong (fractie ChristenUnie) dient mede namens de fracties van CDA, 

Hogeland Lokaal Centraal en Lokaal Sociaal de motie ‘Hulp bij financiële nood’ in 

(aangenomen) 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De programmabegroting 2023 vast te stellen, inclusief meerjarenraming 2024–2026 

en de bijlagen. 

 

Agendapunt 6 

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=528&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=2b2ce50b4f9f6940209d2aaa81ea97c4
mailto:griffie@hethogeland.nl

