Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 13 oktober 2020

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

28 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:
Voorzitter van de raad: Henk Jan Bolding
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), Jan Willem Nanninga (PvdA), 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)
Wethouders: Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.
Afwezig: Rose-Marie Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen); met kennisgeving vooraf.

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter opent om 19.00 uur de openbare vergadering van de
gemeenteraad van Het Hogeland. De vergadering vindt plaats met een
aangepaste opstelling, gelet op de geldende RIVM-richtlijnen met betrekking
tot de coronacrisis. Vanwege de beperkingen kan er geen publiek aanwezig
zijn, maar is de vergadering wel voor iedereen via de livestream te volgen.
Mededeling wordt gedaan van de afwezigheid van raadslid Zuidema-Verweij
(GemeenteBelangen) wegens persoonlijke omstandigheden.
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2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Financiering De Tirrel
Voordat de voorzitter het voorstel in bespreking geeft besluit de raad de
door het college van burgemeester & wethouders opgelegde
geheimhouding op de risicoanalyse d.d. 12 oktober 2020 van Ecorys met als
referentie LW/WK Tirrel Winsum 2020 te bekrachtigen.
De voorzitter meldt dat vanavond een aangepast voorstel en besluit voorligt
(hernieuwd voorstel en besluit d.d. 12 oktober 2020), waarbij hij tevens wijst
op het erratum, dat vandaag bij de stukken is gevoegd. Het voorstel is
eerder, tijdens de raadsvergadering van 23 september jongstleden, in twee
termijnen aan de orde geweest. Vorige week, tijdens de raadsvergadering
van 7 oktober jongstleden, heeft de raad op voorstel van het college
besloten om de behandeling uit te stellen tot vandaag. Aanstonds beginnen
we met de derde termijn van de fracties.
Daarnaast benoemt hij expliciet dat, zoals in het raadsvoorstel staat
verwoord, de raad in de gelegenheid wordt gesteld om richting het college te
reageren op het voornemen van het college om de garantstelling van de
gemeente voor De Hoven te verhogen met twee miljoen euro: van 12.5 naar
14.5 miljoen euro.
Beraadslagingen in 3e en vierde termijn
Daarna geeft de voorzitter de raad gelegenheid om in 3e termijn te reageren
op het voorstel. Alle fracties reageren in 3e termijn. De heer Van
Keijzerswaard dient, mede namens de fractie van Lokaal Sociaal, een
amendement (A) en een motie (1) in. De heer Berghuis dient namens zijn
fractie ook een motie (2) in.
Namens het college wordt gereageerd door wethouder Rutgers.
Aansluitend reageren de fracties nog kort in vierde termijn, evenals
wethouder Rutgers.
Daarna sluit de voorzitter de beraadslagingen en gaat de raad over tot de
besluitvorming.
Besluitvorming
De voorzitter brengt het namens de fracties van VVD en Lokaal Sociaal
ingediende amendement (A) middels hoofdelijke stemming in stemming.
Voor het amendement stemmen de leden van de ‘indienende fracties’,
alsmede de fractie SP; tegen het amendement stemmen de leden van de
fracties van GemeenteBelangen, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.
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De voorzitter concludeert dat het amendement met 4 stemmen voor en 24
tegen door de raad is verworpen.
Vervolgens brengt de voorzitter het raadsvoorstel en - besluit in stemming.
De heer Torringa (GemeenteBelangen) legt namens zijn fractie een
stemverklaring af.
De raad besluit middels hoofdelijke stemming een extra krediet beschikbaar
te stellen tot een bedrag van € 8.158.688 met zes stemmen tegen:
(Bergman (SP), Van Keizerswaard-de Groot (VVD), Stel-Dost
(GemeenteBelangen), Visser (Lokaal Sociaal), Waal-van Seijen (VVD) en
Woltjer (ChristenUnie) en 22 stemmen voor (overige aanwezigen).
De voorzitter concludeert tevens dat de raad - desgevraagd - geen
opmerkingen heeft gemaakt ten aanzien van de door het college
voorgenomen verhoging van de gemeentelijke garantstelling van De Hoven
met 2 miljoen euro.
Tenslotte brengt de voorzitter de beide moties in stemming.
De door de fracties VVD en Lokaal Sociaal ingediende motie (1) wordt
alleen gesteund door de ‘indieners’, alsmede door de fractie SP en derhalve
verworpen met 4 stemmen voor en 24 tegen.
De door de fractie CDA ingediende motie (2) wordt unaniem aangenomen.
4.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 28 oktober 2020.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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