Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 7 oktober 2020

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

14 oktober 2020
4
Pieter Norder, griffier
griffie@hethogeland.nl

U kunt de webcast (beeld en geluid) van de raadsvergadering terugkijken via de
website van de gemeenteraad van Het Hogeland
(https://hethogeland.raadsinformatie.nl).
Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter van de raad: Gerke Kersaan
Griffier: Pieter Norder
Leden van de raad: Kor Berghuis (CDA), Joop Bergman (SP), Mädi Cleerdin (PvdA),
Jacob Cleveringa (GemeenteBelangen), Harma Dost (CDA), Nannet Gijzen-van Rij
(ChristenUnie), Karen Hansems (GemeenteBelangen), Jaap Heres (PvdA), Bernd de Jong
(ChristenUnie), Stefan van Keijzerswaard-de Groot (VVD), Gerke Kersaan
(GemeenteBelangen), Janny Klei (PvdA), Henk Koopmans (CDA), Mariska Markhorst
(GroenLinks), Kick Mulder (GemeenteBelangen), Anne Marie Smits (GroenLinks), Paul
Steenman (GroenLinks), Marjan Stel-Dost (GemeenteBelangen), Roelf Torringa
(GemeenteBelangen), Rudmer Veenwijk (CDA), Erwin Venema (GemeenteBelangen),
Linda Visser (Lokaal sociaal), Jakob de Vries (CDA), Theo de Vries (ChristenUnie), Attje
Waal-van Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA), Harry Woltjer (ChristenUnie), Rose-Marie
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen)
Wethouders: Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.
Afwezig: Henk Jan Bolding (voorzitter van de raad), Jan Willem Nanninga (PvdA)

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De vergadering vindt plaats met een aangepaste opstelling, gelet op de
RIVM-richtlijn. Vanwege de beperkingen kan er geen publiek aanwezig zijn,
maar de vergadering is via de livestream te volgen.
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad
van Het Hogeland. Hij deelt mee dat burgemeester Henk Jan Bolding
vanwege ziekte verhinderd is vanavond aanwezig te zijn en de vergadering
voor te zitten.
Er is bericht van verhindering ontvangen van het raadslid Jan Willem
Nanninga.
De voorzitter geeft wethouder Rutgers gelegenheid een mededeling te
doen. Zij memoreert een aan de raad gezonden memo waarin het college
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de raad vraagt de besluitvorming over de aanvullende financiering voor ‘de
Tirrel’ een aantal dagen op te schuiven. Een extern bureau licht het dossier
op verzoek van het college door, omdat geconstateerd is dat er nog
onduidelijkheden zijn. Het college wil deze onduidelijkheden wegnemen,
zodat de raad een goed besluit kan nemen.
2.

Vaststellen van de agenda
Het voor besluitvorming geagendeerde voorstel over de aanvullende
financiering voor ‘de Tirrel’ wordt, met algemene instemming fracties, van de
voorgelegde agenda gehaald. De agenda wordt voor het overige conform
vastgesteld.
De raad ontvangt uiterlijk op maandag 12 oktober a.s., 12.00 uur het
resultaat van de externe toets en een bestuurlijke reactie. Er wordt een extra
raadsvergadering uitgeschreven voor dinsdag 13 november a.s.

3.

Vragenuur raad
Van de gelegenheid om mondelinge vragen te stellen wordt geen gebruik
gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 september 2020,
evenals de lijst van toezeggingen
Mevrouw Smits (GroenLinks) merkt op dat de besluitvorming ten aanzien
van het geamendeerde voorstel bij het agendapunt Gebiedsvisie Wadden
niet juist geformuleerd is. Onder meer is niet opgenomen dat haar partij zich
tegen het mondelinge amendement heeft uitgesproken.
De juiste formulering zal in de besluitenlijst worden opgenomen.
De raad heeft een geactualiseerde Lijst van Toezeggingen ontvangen,
waarin bericht wordt gedaan over de afdoening of voortgang van diverse
toezeggingen. De heer Heres (PvdA) is tevreden over de gemelde
afdoening en informatie en dankt het college daarvoor.
De raad stelt, met inachtneming van de voornoemde wijziging, de conceptbesluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2020 vast, evenals
de per 6 oktober 2020 geactualiseerde Lijst van toezeggingen.

5.

Ingekomen stukken
De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de op de
aangeboden lijst vermelde ingekomen stukken worden afgedaan.
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6.

Financiering De Tirrel
Dit agendapunt is komen te vervallen (onder verwijzing naar het vermelde
bij de agendapunten 1 en 2 van deze vergadering)

7.

Gebiedsvisie Het Aanleg
Woordvoering door de raadsleden J. de Vries (CDA), Woltjer (Christen
Unie), Visser (Lokaal Sociaal), van Keijzerswaard (VVD), Steenman
(GroenLinks), Heres (PvdA, twee termijnen), Mulder (GemeenteBelangen)
en Bergman (SP).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit:
- De ontwikkelingsvisie Het Aanleg vast te stellen;
- In te stemmen met de voorbereidende werkzaamheden
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000, te
dekken uit de (later vast te stellen) grondexploitatie.

8.

Herinrichting noordelijke dorpsrand Winsum
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Woltjer (ChristenUnie),
Veenwijk (CDA), Mulder (GemeenteBelangen, twee termijnen), Bergman
(SP), Steenman (GroenLinks), van Keijzerswaard (VVD), Visser (Links
Sociaal) en Heres (PvdA).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
Het college informeert de raad per memo na de uitspraak van de Raad van
State omtrent het bestemmingsplan of en welke consequenties deze heeft
voor de uitvoering van de herinrichting.
De raad besluit:
- In te stemmen met de uitgangspunten in de adviesnota “Herinrichting
Noordelijke Dorpsrand Winsum”, inclusief aanpassing van de
bebouwde kom;
- Het restant krediet “Herinrichting Onderdendamsterweg” te
bestemmen voor de herinrichting van de Noordelijke Dorpsrand
Winsum;
- Het college op te dragen de maatregelen nader uit te laten werken
en te zoeken naar financieringsmogelijkheden en
combinatievoordelen.
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9.

Onderzoek Rekenkamercommissie ‘Dorpshuizen van de gemeente Het
Hogeland’
Ingesproken wordt door de heer Hans van der Heide, namens de 31
dorpshuizen in de gemeente en de Vereniging Groninger Dorpen.
Woordvoering in twee termijnen door de raadsleden Waal (VVD), Markhorst
(GroenLinks), Hansems (GemeenteBelangen), Bergman (SP), Berghuis
(CDA), Visser (Lokaal Sociaal), Gijzen (ChristenUnie) en Klei (PvdA).
Reactie door wethouder de Visser.
Inhoudelijke opmerkingen en suggesties die door de raadsleden naar voren
zijn gebracht zullen worden betrokken bij het op te stellen beleid (in
december aan de raad voor teleggen).
De raad besluit:
- De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Dorpshuizen van de
gemeente Het Hogeland’ over te nemen;
- Het college te verzoeken waar relevant met voorstellen te komen voor en
te rapporteren over de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.02 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 28 oktober 2020.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier

Pagina 4/4

