Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 28 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), 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: Marjan Stel-Dost (GemeenteBelangen)

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.
Mededeling wordt gedaan van de afwezigheid van raadslid Stel-Dost
(GemeenteBelangen).

2.

Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt voor de punten 13 en 12 van de agenda in deze volgorde
te behandelen na agendapunt 8. Dit met het oog insprekers die zich voor
deze agendapunten hebben gemeld en de verbondenheid van beide
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agendapunten met punt 8. De raad stemt hier mee in en de agenda wordt
overigens conform vastgesteld.

3.

Vragenuur raad
Vraag 20.27
Vraag van het raadslid Torringa (fractie GemeenteBelangen) over de
voortgang van de plan- en besluitvorming met betrekking rond de
ontwikkeling van het MFA Bedum.
De vraag wordt beantwoord door wethouder Rutgers.
Zij geeft aan dat het college binnenkort de plannen beoordeelt, waarna
volgens de recente planning een voorstel aan de raad volgt.

4.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 7 en 13 oktober
2020, evenals de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 en
13 oktober 2020 vast, evenals de actuele 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.
Mevrouw Klei (fractie PvdA) stelt naar aanleiding van de brief onder A9 dat
zij ervan uitgaat dat de voor dorps- en buurthuizen beschikbaar gekomen
middelen (€ 40.000,-) in verband met de corona-maatregelen ook
daadwerkelijk bij de dorpshuizen terechtkomen.
Wethouder de Visser reageert hierop en geeft aan een heroverweging te
doen op de maatregelen die zijn getroffen vooruitlopend op het beschikbaar
komen van rijksmiddelen. Zij zal de raad daarover informeren en dan
aangeven of de beschikbare € 40.000,- zijn besteed.
De heer Steenman (fractie GroenLinks) vraagt aandacht voor het rapport
toegezonden bij de raadsmemo onder C5 over natuurinclusieve landbouw.
Hij ziet graag een informatiebijeenkomst hierover georganiseerd.
Dit verzoek zal worden doorgeleid naar het presidium om te bezien of en
wanneer dit kan worden opgenomen in de planning voor de raad.
De heer Torringa (fractie GemeenteBelangen) vraagt naar aanleiding van de
raadsmemo onder C4 naar borging van de kwaliteit van handhaving.
Burgemeester Bolding geeft een toelichting.
De heer Steenman (fractie GroenLinks) gaat in op de brief onder E1 en
vraagt briefschrijver namens de raad per brief te danken voor zijn inbreng.
De voorzitter zegt toe dat dit zal worden gedaan.
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6.

Benoeming en beëdiging wethouder
Als kandidaat voor de vacante functie als wethouder is door de fractie van
de Christen Unie de heer Theo de Vries voorgedragen.
De leden Bergman, Cleerdin en Smits worden aangewezen als lid van de
commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat.
Na een korte schorsing brengt mevrouw Cleerdin verslag uit namens de
commissie. Deze komt tot de conclusie dat de voorgedragen kandidaat
voldoet aan alle eisen gesteld in de gemeentewet voldoet en derhalve
benoembaar is.
De voorzitter geeft aan dat er kan worden gestemd met gebruikmaking van
de op de raadstafels liggende stembriefjes.
Als leden van de commissie van stemopneming wijst hij aan mevrouw
Hansems, de heer van der Wal en mevrouw Visser.
Nadat de stemmen zijn geteld deelt de heer van der Wal mede dat er 28
stemmen zijn uitgebracht, allen op de heer Theo de Vries.
Burgemeester Bolding constateert dat daarmee de heer de Vries door de
raad is benoemd tot wethouder. Op de vraag of hij de benoeming aanvaardt
wordt bevestigend door hem geantwoord.
Vervolgens legt de nieuwbenoemde wethouder de eed af in handen van de
voorzitter van de raad, waarmee hij is geïnstalleerd.
Wethouder de Vries dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en geeft aan
belang te hechten aan een goede verstandhouding met de raad.

7.

Facetbestemmingsplan en beheersverordening geitenhouderijen
Ingesproken wordt door mevrouw Braspenning namens de zorgboerderij
Pieterburen.
Woordvoering door de raadsleden Heres (fractie PvdA), Woltjer (fractie
ChristenUnie), Koopmans (fractie CDA), Mulder (fractie
GemeenteBelangen), Visser (fractie Lokaal Sociaal), Steenman (fractie
GroenLinks) en van Keijzerswaard (fractie VVD).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit:
- De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren, in zoverre dat
de formulering m.b.t. de afwijkingsmogelijkheid enigszins wordt
aangepast waardoor er meer ruimte ontstaat voor het verlenen van
de omgevingsvergunning;
- De Nota zienswijzen ‘Facetregeling geitenhouderijen’ vast te
stellen;
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- Het Facet-bestemmingsplan Geitenhouderijen gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp vast te stellen;
- De Beheersverordening ‘Facetregeling Geitenhouderijen’ vast te
stellen.

8.

Garantieprijs oud papier
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Berghuis (fractie CDA), van
Keijzerswaard (fractie VVD), Steenman (fractie GroenLinks), Visser (fractie
Lokaal Sociaal), Kersaan (fractie GemeenteBelangen), Bergman (fractie
SP), de Jong (fractie ChristenUnie) en Cleerdin (fractie PvdA).
De heer Berghuis (fractie CDA) dient namens zijn fractie en de fracties VVD,
Christen Unie, PvdA en GroenLinks een amendement op het voorstel in. Het
amendement is bij de raadsstukken geplaatst
Reactie door wethouder Dijkhuis.
Ten aanzien van het amendement geeft hij aan dat het college deze kan
overnemen, met dien verstande dat bij de uitwerking in de belastingverordening nog gekeken zal worden naar de mogelijkheid de huidige
regeling te continueren.
Toegezegd wordt de raad eind april een, in samenspraak met de
betreffende verenigingen op te stellen, voorstel te doen toekomen voor het
vaststellen van een garantieprijs voor 2022 e.v.
Op verzoek van de heer Berghuis (fractie CDA) wordt de vergadering
geschorst.
Na heropening van de vergadering stelt hij voor niet tot besluitvorming over
te gaan. Het voorstel is opiniërend behandeld, het college wordt hetgeen in
de beraadslagingen naar voren is gebracht, inclusief het amendement,
meegegeven voor verwerking in de in december door de raad vast te stellen
belastingverordening.
Dit wordt onderschreven door de mede-indieners van het amendement.

Vervolgens worden eerst de agendapunten 13 en 12 behandeld.
13.

Voorgenomen tarieven Afvalstoffenheffing
Ingesproken wordt door:
- de heer Kars Jol, tevens voor agendapunt 12 (aankoop aandelen Omrin)
- mevrouw Trijn van Lottum
- mevrouw Tiny Asselman
Woordvoering in 2 termijnen door de raadsleden van Keijzerswaard (fractie
VVD), Steenman (fractie GroenLinks), Visser (fractie Lokaal Sociaal),
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Kersaan (fractie GemeenteBelangen), Bergman (fractie SP), Berghuis
(fractie CDA), Cleerdin (fractie PvdA) en Gijzen (fractie ChristenUnie).
De voorzitter licht na woordvoering van de heer Kersaan het karakter van de
beraadslagingen en gevraagde besluitvorming toe: de tarieven kunnen
alleen bij verordening worden vastgesteld; de raad wordt gevraagd zich nu
uit te spreken over de tarieven die dan in de voor te leggen
belastingverordening worden verwerkt. De raad stelt de tarieven definitief
vast wanneer de verordening wordt vastgesteld.
Beantwoording door wethouder Dijkhuis (interrupties door de raadsleden
Visser, Berghuis en Cleerdin).
Na woordvoering en reactie in tweede termijn sluit de voorzitter de
beraadslagingen en concludeert dat de raad geen besluit kan nemen over
de voorgenomen tarieven. Het college van b&w zal de inbreng van de
fracties verwerken in de aan de raad voor te leggen verordening. Daarover
zal de raad in december een besluit moeten nemen.

12.

Aankoop aandelen Omrin
Er is een schriftelijke inspraak-bijdrage ontvangen van mevrouw Claudia de
Boer. Deze bijdrage is bij de vergaderstukken gevoegd.
De heer Jol heeft bij het voorgaande agendapunt ingesproken, mede ook
met betrekking tot dit voorstel.
Woordvoering: de raadsleden Visser (fractie Lokaal Sociaal), Berghuis
(fractie CDA), Cleerdin (fractie PvdA), Gijzen (fractie ChristenUnie) en
Kersaan (fractie GemeenteBelangen).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 151.950 voor de
aankoop van 50 aandelen B in Afvalsturing Friesland NV.
2. De jaarlijkse rentelasten voor het krediet ad € 2.585 te dekken uit
de Algemene Reserve.
3. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college
met betrekking tot het aangaan van het aandeelhouderschap.

9.

Programma geweld hoort nergens thuis/Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling
Woordvoering door de raadsleden Klei (fractie PvdA), Gijzen (fractie
ChristenUnie), van der Wal (fractie CDA), Markhorst (fractie GroenLinks),
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Waal (fractie VVD), Zuidema (fractie GemeenteBelangen) en Visser (fractie
Lokaal Sociaal).
Beantwoording door wethouder de Visser.
Toegezegd wordt dat nagegaan wordt wat de bedoeling van een ‘Eigen
kracht-conferentie’ was en of nog een dergelijke conferentie kan worden
georganiseerd.
De raad besluit het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis en
de hierin opgenomen herziene regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling vast te stellen.

10.

Kadernota Schuldhulpverlening
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Waal (fractie VVD), Markhorst
(fractie GroenLinks), Zuidema (fractie GemeenteBelangen), Klei (fractie
PvdA), de Jong (fractie ChristenUnie), Dost (fractie CDA), Visser (Lokaal
Sociaal) en Bergman (SP)
Beantwoording door wethouder de Visser.
De raad besluit de Kadernota Schuldhulpverlening Het Hogeland
2020 vast te stellen.

11.

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020–2021
Woordvoering door de raadsleden Cleerdin (fractie PvdA), Torringa (fractie
GemeenteBelangen), de Jong (fractie ChristenUnie), Berghuis (fractie CDA),
Visser (Lokaal Sociaal), van Keijzerswaard (fractie VVD), Smits (fractie
GroenLinks) en Bergman (fractie SP)
Beantwoording door wethouder Rutgers.
Toegezegd wordt de raad te informeren over resultaat van het pleidooi om
de omgekeerde bewijslast ook te laten gelden voor schade ten gevolge van
gaswinning uit de kleine velden.
De raad besluit:
- niet in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit van de
minister van EZK voor de gaswinning in het Groningenveld voor
de periode 2020-2021.
- de (in concept voorgelegde) brief van het college van b&w te
onderschrijven.
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12a.

Besluit op bezwaar tegen beslissing op Wob-verzoek aan de raad
Geen woordvoering.
De raad besluit:
1. Het advies van de adviescommissie voor
bezwaarschriftencommissie integraal over te nemen en het
bezwaarschrift ingediend door mevr. R. Gros ontvankelijk en
ongegrond te verklaren.
2. De motivering ten aanzien van het niet doorzenden van het Wobverzoek nader aan te vullen overeenkomstig de conceptbeslissing
op bezwaar.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 24.00 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 11 november 2020.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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