Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 9 december
2020

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

20 januari 2021
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), 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
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen).
Wethouders: Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers, Mariëtte de Visser en Theo de Vries

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.
In het bijzonder worden voormalig wethouder Blok en partner welkom
geheten.
De heer Bergman verzoekt het woord te mogen voeren: hij dankt de raad
voor de ontvangst en hulp bij zijn intrede als raadslid en onderstreept zijn
dank door de raad een attentie te verstrekken.

2.

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda is na verzenden van de convocatie een door meerdere
fracties gedaan verzoek om interpellatie toegevoegd (agendapunt 6A)
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De agenda wordt met deze aanvulling conform vastgesteld.
De voorzitter wijst erop dat, afhankelijk van de duur van het interpellatiedebat, de mogelijkheid bestaat dat de behandeling van enkele agendapunten wordt doorgeschoven naar de vergadering van 16 december a.s.

3.

Afscheid voormalig wethouder Harmannus Blok
Harmannus Blok wordt toegesproken door het raadslid Jan Willem
Nanninga en burgemeester Henk Jan Bolding.
Na overhandiging van een namens de raad en het college van b&w
aangeboden cadeau kijkt Harmannus Blok terug op zijn tijd als raadslid en
wethouder van de gemeente Winsum en vervolgens het wethouderschap
van Het Hogeland en spreekt hij een dankwoord.

4.

Vragenuur raad
Vraagmelding 20.29
Vraag van het raadslid van der Wal (fractie CDA) over de
schuldhulpverlening.
Beantwoording door wethouder de Visser.

5.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 november 2020,
evenals de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
25 november 2020 vast, evenals de actuele Lijst van toezeggingen.

6.

Ingekomen stukken
C3 - Raadsmemo Reactie op wensen en bedenkingen Agenda voor de
Wadden: de raadsleden Dost (fractie CDA), Torringa (fractie
GemeenteBelangen) en van Keijzerswaard (fractie VVD) gaan in op de
reactie.
Gereageerd wordt door wethouder de Vries. De raad ontvangt een memo
wanneer te berichten valt over het vervolg op de reacties van de gemeenten
op de beantwoording n.a.v. de wensen/bedenkingen, in ons geval over het
Westgat en de belangen van de landbouwsector.

6A.

Interpellatiedebat MFA Bedum
Namens alle fracties (met uitzondering van de fractie SP) is verzocht om
een interpellatiedebat naar aanleiding van het via een raadsmemo kenbaar
gemaakte besluit van het college van b&w om de medewerking aan en
ondersteuning van het plan voor een Multifunctionele accommodatie (MFA)
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in Bedum stop te zetten. Bij het verzoek zijn door alle fracties schriftelijk
vragen ingediend. Een document met de gebundelde vragen is bij de
vergaderstukken beschikbaar gesteld.
Ingesproken wordt door de heren Timmer (namens de SV Bedum) en
Geerling (namens de Stichting MFA Bedum) en mevrouw Heite (inwoner
van Bedum).
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Heres (fractie PvdA), Dost
(fractie CDA), de Jong (fractie ChristenUnie), Waal (fractie VVD), Hansems
(fractie GemeenteBelangen), Visser (fractie Lokaal Sociaal), Smits (fractie
GroenLinks) en Bergman (fractie SP).
Beantwoording door wethouder de Vries.
De voorzitter schorst de vergadering.
Nadat de fracties zich hebben beraden hervat de voorzitter de vergadering
en wordt het woord gevoerd door de fractievertegenwoordigers in 2e termijn.
De raadsleden Heres (namens de fracties GemeenteBelangen, CDA,
ChristenUnie en PvdA) en Visser (namens de fracties VVD en Lokaal
Sociaal) dienen elk een motie in. De tekst van de moties is bij de
vergaderstukken gevoegd.
Na een 2e schorsing reageren de wethouders Rutgers en de Vries.
De volgende toezeggingen worden gedaan:
- de gestelde vragen die niet tijdens het debat zijn beantwoord worden
z.s.m. alsnog schriftelijk beantwoord
- het college zal de motie uitvoeren om te proberen het project los te
trekken en neemt daarvoor contact op met de initiatiefnemers
Hierop volgt een 3e schorsing, waarna mevrouw Visser namens alle fracties
een motie indient (onder intrekking van de twee eerder ingediende moties).
De motie heeft als titel: “Samen geven wij een multifunctionele
accommodatie in Bedum een kans”. Er wordt in uitgesproken dat de raad
het de moeite waard vindt om te kijken naar “wat wel kan en mogelijk is”
t.a.v. het plan voor een MFA en wordt het college verzocht:
- op korte termijn het overleg met de initiatiefnemers te hervatten;
- de raad uiterlijk op 20 januari 2021 een overzicht te doen toekomen van
het verloop van het proces en hetgeen besproken en afgesproken is in de
stuurgroep, alsmede een document waarin helder gemaakt wordt wat ervoor
nodig is om het project MFA in Bedum te laten slagen;
- de toetsing van het project aan de toetsingskaders voor NPG-projecten,
waaronder de vier ambities en zes randvoorwaarden, uitvoeriger te
beschrijven dan in de ontvangen memo;
- de door het college genoemde risico’s te benoemen en te beschrijven.
De tekst van de motie is bij de vergaderstukken geplaatst.
Wethouder de Vries geeft aan dat het college de motie wil uitvoeren en mee
wil werken om het project alsnog los te trekken, zoals in de motie bedoeld.
Daarvoor zal contact worden opgenomen met de initiatiefnemers.
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De voorzitter sluit de beraadslagingen en brengt de motie in stemming.
De heer Mulder (fractie GemeenteBelangen) geeft aan op grond van art. 28
van de gemeentewet niet deel te nemen aan de stemming.
Alle raadsleden (behoudens de heer Mulder) stemmen voor de motie.
De raad besluit de motie “Samen geven wij een multifunctionele
accommodatie in Bedum een kans” aan te nemen.

7.
8.
9.

Hogelandster bidboek 100%-versie Lokaal Programmaplan NPG
Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP)
Koersdocument Omgevingsvisie
Behandeling van deze agendapunten wordt verschoven naar de
raadsvergadering van 16 december a.s.

10.

Bestemmingsplan ’t Stee Adorp
Het woord wordt gevoerd door de heer Mulder (fractie GemeenteBelangen).
De raad besluit in te stemmen met de reactie op de ingediende
zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

11.

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het
Hogeland
Woordvoering door de raadsleden Waal (fractie VVD), Torringa (fractie
GemeenteBelangen) en Doesburg (fractie ChristenUnie).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit de voorgelegde verordening vast te stellen

12.

Marktverordening Het Hogeland 2021
Woordvoering door de raadsleden de Vries en Gijzen.
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit de Marktverordening Het Hogeland 2021 vast te
stellen.

13.
14.

Belastingverordeningen 2021
Toeristische organisatie Het Hogeland
Behandeling van deze agendapunten wordt verschoven naar de
raadsvergadering van 16 december a.s.
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15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.59 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 20 januari 2021.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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