Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 25 november
2020

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

9 december 2020
5
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),
Therese Doesburg (ChristenUnie), 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), Attje Waal-van
Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA), Harry Woltjer (ChristenUnie), Rose-Marie ZuidemaVerweij (GemeenteBelangen).
Wethouders: Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers, Mariëtte de Visser
Afwezig: Jacob Cleveringa (GemeenteBelangen), Theo de Vries (wethouder)

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.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Cleveringa en van
wethouder de Vries.

2.

Vaststellen van de agenda
De voorzitter deelt mede dat in overleg met het presidium voorgesteld wordt
agendapunt 8 (Toeristische organisatie Het Hogeland) van de agenda te
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halen vanwege de afwezigheid van wethouder de Vries. De raad stemt
hiermee in.
De agenda wordt overigens conform vastgesteld.
3.

Vragenuur raad
Vraag 20.28
Vraag van het raadslid Torringa (fractie GemeenteBelangen) over de
verspreiding van de afvalkrant, hoe gaat dat gebeuren?
Beantwoording door plaatsvervangend wethouder Dijkhuis.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 november 2020,
evenals de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
11 november 2020 vast, evenals de actuele Lijst van toezeggingen.

5.

Ingekomen stukken
Op ingekomen stuk A7 (e-mailbericht over het Berlagehuis in Usquert) wordt
ingegaan door de raadsleden Waal (fractie VVD), Visser (fractie Lokaal
Sociaal) en van der Wal (fractie CDA).
Hierop wordt gereageerd door wethouder Dijkhuis.
Naar aanleiding van ingekomen stuk C6 (Raadsmemo Verkoop
gemeentelijk vastgoed) worden vragen gesteld door de raadsleden
Nanninga (fractie PvdA), Visser (fractie Lokaal Sociaal), Kersaan (fractie
GemeenteBelangen) en Berghuis (fractie CDA).
Deze worden beantwoord door plaatsvervangend wethouder Dijkhuis. Deze
zegt toe dat de raad binnenkort een Vastgoedvisie ontvangt.

5A.

Raadsmemo Uitwerking bestuurlijke afspraken Rijk & Regio
d.d. 6 november jl.
De raad wordt nader geïnformeerd over de gemaakte bestuurlijke afspraken
met het rijk met het oog op (met name) de versterking door de heer
Beukema (burgemeester van Delfzijl, vertegenwoordiger van de gemeenten
in de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie).
Naar aanleiding van de verstrekte informatie worden vragen gesteld door de
raadsleden Visser (fractie Lokaal Sociaal), de Jong (fractie ChristenUnie),
Cleerdin (fractie PvdA), Dost (fractie CDA), Torringa (fractie GemeenteBelangen), van Keijzerswaard (fractie VVD) en Berghuis (fractie CDA).
Aansluitend heeft de raad gelegenheid in te gaan op de gevolgen van de
afspraken voor Het Hogeland. Vragen worden gesteld door de raadsleden
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Berghuis (fractie CDA), Torringa (fractie GemeenteBelangen), Visser (fractie
Lokaal Sociaal), Cleerdin (fractie PvdA), de Jong (fractie ChristenUnie),
Smits (fractie Groen Links) en van Keijzerswaard (fractie VVD).
De heer Berghuis stelt voor om als raad bij het IMG aan te geven dat het
onredelijk en niet uitlegbaar is dat het gebied Ulrum en omgeving in de
gemeente buiten de waardedalingsregeling valt terwijl omringende dorpen
wel voor de regeling in aanmerking komen. Derhalve er bij het IMG er voor
te pleiten in deze een aanpassing te doen.
Dit voorstel wordt door alle sprekers ondersteund.
Op de inbreng en vragen vanuit de raad wordt gereageerd door wethouder
Rutgers (met interrupties van de raadsleden Torringa, Visser en Cleerdin).
Het college steunt het voorstel van de heer Berghuis ook en zal ook in het
bestuurlijk overleg aandacht vragen voor de ‘witte vlekken’ in de
waardedalingsregeling.
Het college zegt toe bij het IMG bijzondere aandacht te vragen voor
voortgang m.b.t. complexe gevallen.
Woordvoering in 2e termijn door de raadsleden Berghuis en Cleerdin, reactie
door wethouder Rutgers.
Het raadsbreed ondersteunde voorstel van de heer Berghuis wordt door de
voorzitter zo opgevat dat een brief zal worden opgesteld waarin de raad het
IMG verzoekt het gebied dat volgens de raad ten onrechte buiten de
waardedalingsregeling valt alsnog onder de regeling te brengen.

6.

Opheffen Werkorganisatie Deal-gemeenten
Een vraag wordt gesteld door de heer Woltjer.
Deze wordt beantwoord door burgemeester Bolding.
De raad besluit het college van B&W toestemming te verlenen de
gemeenschappelijke regeling op te heffen per 1 januari 2021.

7.

Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening
Woordvoering: de raadsleden Torringa (GemeenteBelangen), Berghuis
(CDA), Visser (Lokaal Sociaal), van Keijzerswaard (VVD), Steenman (Groen
Links) en de Jong (ChristenUnie).
Beantwoording door burgemeester Bolding.
Toegezegd wordt dat relevante onderdelen van de APV in de gemeentelijke
publicaties zullen worden uitgelicht.
Over de sluitingstijden van de horeca zal nog overleg worden gevoerd
teneinde tot harmonisatie te komen.
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De raad besluit diverse onderdelen van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Het Hogeland 2019 te wijzigen, conform
voorstel.

8.

Toeristische organisatie Het Hogeland
Dit agendapunt (consultatie van de raad met het oog op het voornemen van
het college van B&W om een meerjarige subsidierelatie aan te gaan) komt
te vervallen en zal worden behandeld in de raadsvergadering van 9
december a.s.

9.

Begroting GR Veiligheidsregio Groningen
Vragen worden gesteld door de heer Torringa (GemeenteBelangen).
Beantwoording door burgemeester Bolding.
Hij zegt het volgende toe:
- Medio december wordt op basis van een aangepast plan uitsluitsel
gegeven over de toekomst van de brandweerkazerne in Baflo.
- De toekomstige ontwikkeling van de brandweerzorg, waaronder ook die
in de Eemshaven, zal worden belicht in de Kadernota voor het opstellen
van de begroting 2022 e.v. van de Veiligheidsregio, die in het voorjaar
van 2021 aan de deelnemende gemeenten zal worden aangeboden.
De raad besluit geen zienswijze te geven op de bijgestelde begroting
2020 en de concept-beleidsbegroting 2021.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.13 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 9 december 2020.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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