Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 16 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), 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 en Theo de Vries
Afwezig: Jan Willem Nanninga (PvdA)

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het
Hogeland. De vergadering vindt langs digitale weg plaats, maar is net als
anders via de livestream te volgen.
Op verzoek van de voorzitter melden de aan de vergadering deelnemende
leden zich (mondeling en in beeld). De raadsleden Cleveringa, Gijzen,
Markhorst, van der Wal en Woltjer blijken nog niet (merkbaar) ‘online‘ te zijn.
De voorzitter heeft later in de vergadering kunnen vaststellen dat deze
raadsleden (uiterlijk bij bespreken van het voorstel bij agendapunt 5) alsnog
aangehaakt zijn.
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De voorzitter geeft aan dat de beantwoording van de vragen bij de
interpellatie m.b.t. het MFA Bedum (raadsvergadering 9 december jl.) raakt
aan hetgeen valt te bespreken met de initiatiefnemers ter uitvoering van de
door de raad aangenomen motie. Dat vraagt om zorgvuldigheid, waardoor
de toegezegde snelle beantwoording niet mogelijk is. Enkele vragen kunnen
wel binnenkort worden beantwoord, andere ontvangt de raad zodra het
overleg dat mogelijk maakt.
Vervolgens geeft de voorzitter de heer van Keijzerswaard het woord in zijn
hoedanigheid als voorzitter van de Auditcommissie. Deze doet enkele
mededelingen naar aanleiding van een gesprek dat de commissie heeft
gevoerd met de accountant. De raad heeft een rapportage ontvangen naar
aanleiding van dat gesprek en met het oog op enkele agendapunten van
deze raadsvergadering.
De commissie adviseert de raad in te stemmen met de voorstellen bij de
agendapunten 11 en 12 (vaststellen controleprotocol/normenkader en
herziening Treasurystatuut). Voorts informeert de commissie de raad dat zij
met de organisatie gaat kijken naar de samenhang tussen de verschillende
planning & control-producten om de rol hiervan voor de raad te versterken.
Tot slot adviseert de commissie de raad bij het bespreken van de Najaarsrapportage (agendapunt 10) het college te verzoeken eind januari/begin
februari 2021 in een bijeenkomst de maatregelen met het oog op de
taakstelling Jeugdhulp en de effecten daarvan met de raad te bespreken.
2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Vragenuur raad
Vraagmelding 20.30
Vragen van het raadslid Visser (Lokaal Sociaal) over door studenten uit te
voeren onderzoek naar wat jongeren belangrijk vinden.
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
Vraagmelding 20.31
Vragen van het raadslid Visser (Lokaal Sociaal) naar aanleiding van de
verstrekte lijst van (mogelijk) te verkopen gemeentelijke panden.
Beantwoording door wethouder de Vries.

4.

Ingekomen stukken
A5 (toegevoegd): de heer Heres (fractie PvdA) betreurt het dat dit document
(rapportage Auditcommissie, waaraan bij de mededelingen gerefereerd door
de voorzitter van de commissie) de raad pas kort voor deze vergadering
heeft bereikt. De heer van Keijzerswaard reageert kort.
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5.

Doorgeschoven voorstellen van agenda raadsvergadering 9 december 2020

5.1

Hogelandster bidbook 100%-versie Lokaal Programmaplan NPG
Het woord wordt (in twee termijnen) gevoerd door de raadsleden Smits
(fractie Groen Links), Koopmans (fractie CDA), Torringa (fractie
GemeenteBelangen), Visser (fractie Lokaal Sociaal), van Keijzerswaard
(fractie VVD), Cleerdin (fractie PvdA) en de Jong (fractie Christen Unie)
Beantwoording door wethouder Rutgers (en aanvullend over het project
‘Ploeg-museum’ door wethouder Dijkhuis), met in 2e termijn een interruptie
van mevrouw Visser.
Het volgende wordt toegezegd:
- De aanbevelingen van de beoordelingscommissie zullen worden
besproken in de Overleggroep Aardbevingsdossier/NPG.
- In de Overleggroep wordt aan de hand van een voorstel nader gesproken
over de rol en betrokkenheid van de raad bij de uitwerking van het
programmaplan en het indienen van projecten.
- De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het project ‘Ploegmuseum’.
De raad besluit om de 100%-versie van het Bidboek en het Lokaal
Programmaplan en de projecten Vakland Het Hogeland en
Waterwerken Zoutkamp vast te stellen.

5.2.

Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP)
Woordvoering (in twee termijnen): de raadsleden Gijzen (fractie Christen
Unie), Cleerdin (fractie PvdA), van Keijzerswaard (fractie VVD), Steenman
(fractie Groen Links), Kersaan (fractie GemeenteBelangen), Berghuis
(fractie CDA) en Visser (fractie Lokaal Sociaal).
Beantwoording door wethouder de Vries (interrupties in 2e termijn door de
raadsleden van Keijzerswaard, Visser en Berghuis)
Deze zegt het volgende toe:
- De resultaten van de ‘stresstesten’ m.b.t. de klimaatadaptatie worden
gedeeld met de inwoners en zullen worden besproken met de raad.
- Met de raad zal worden gesproken over een modus hoe deze te
betrekken bij grote investeringen en bij de voortgang van het op orde
brengen van de basis.
- De raad ontvangt een overzicht van verwachte toekomstige bestedingen
uit de voorziening Riolering.
De raad heeft het plan ter voorbereiding op de vaststelling besproken. Het
voorstel kan worden geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.
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5.3.

Belastingverordeningen 2021
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Berghuis (fractie CDA), Visser
(fractie Lokaal Sociaal), Kersaan (fractie GemeenteBelangen), Cleerdin
(fractie PvdA) en de Jong (fractie ChristenUnie).
De woordvoering van de heer Berghuis heeft betrekking op het voorstel
m.b.t. de Afvalstoffenheffing en doet spreker mede namens de fracties
PvdA, Groen Links, VVD en ChristenUnie. Met de fractie CDA waren dit de
indieners van het amendement m.b.t. de garantieprijs voor ingezameld ‘oud
papier’ (raadsvergadering 28 oktober 2020).
Beantwoording door de wethouders de Vries (Afvalstoffenheffing) en
Dijkhuis (voorstel in het algemeen, specifiek: Forensenbelasting).
De volgende toezeggingen worden gedaan:
- De effecten van de garantieprijs voor het inzamelen van ‘oud papier’ voor
alle verenigingen worden tegen het licht gehouden en waar nodig zullen
negatieve effecten worden gecompenseerd (‘hardheidsclausule’).
- Er zal met inzamelaars van ‘oud papier’ worden overlegd over een
nieuwe regeling per 2022 (herhaling toezegging gedaan in
raadsvergadering 28 oktober 2020).
- Vanaf 2021 zullen de voorstellen voor de Belastingverordeningen eerder
(bij de begroting) aan de raad worden voorgelegd.
In 2e termijn reageren de raadsleden Berghuis, Kersaan en Cleerdin op de
beantwoording namens het college.
Voordat het voorstel in stemming wordt gebracht worden stemverklaringen
afgelegd:
- mevrouw Visser (fractie Lokaal Sociaal) geeft aan dat zij geacht
wenst te worden tegen alle voorgestelde belastingverordeningen te
hebben gestemd;
- de heer van Keijzerswaard (fractie VVD) meldt dat zijn fractie geacht
wenst te worden tegen de OZB-verordening te hebben gestemd,
met name vanwege de tarieven. Voorts geeft hij aan dat zijn fractie
niet kan instemmen met de regeling voor kwijtschelding van de
Afvalstoffenheffing voor minima.
De overige fracties stemmen in met de voorstellen.
De raad besluit de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
A.
Het Hogeland Leges verordening 2021
B.
Het Hogeland Afvalstoffenheffing verordening 2021
C.
Het Hogeland Forensenbelasting verordening 2021
D.
Het Hogeland Marktgelden 2021
E.
Het Hogeland OZB-verordening 2021
F.
Het Hogeland Rioolheffing 2021 verordening
G.
Het Hogeland RZB-verordening 2021
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5.4.

Toeristische organisatie Het Hogeland
Het woord wordt - in twee termijnen - gevoerd door de raadsleden Dost
(fractie CDA), Gijzen (fractie ChristenUnie), Bergman (fractie SP), Klei
(fractie PvdA), Waal (fractie VVD), Venema (fractie GemeenteBelangen),
Visser (fractie Lokaal Sociaal) en Smits (Groen Links).
Beantwoording door wethouder de Vries (in 2e termijn met interrupties van
de raadsleden Visser, Dost en Venema).
Het volgende wordt toegezegd:
- De raad ontvangt het jaarplan van de stichting Promotie Waddenland
zodra deze door het college is ontvangen.
- De portefeuillehouder geeft de suggestie die vanuit de raad is gedaan
voor de naam Stichting Promotie Wad- en Wierdenland door aan de
regiomarketingorganisatie.
- Bij gebleken behoefte is het college bereid de stichting Promotie
Waddenland en de VVV Het Hogeland/Bedum te faciliteren wanneer
deze nader willen spreken over samengaan of -werken.
De raad besluit om, met inachtneming van de gedane toezeggingen,
geen wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een
meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de nieuwe
Regiomarketingorganisatie voor Het Hogeland.

6.

Aanwijzen wethouder Theo de Vries als lid/plv. lid algemeen bestuur
twee gemeenschappelijke regelingen
Geen woordvoering.
De raad besluit wethouder Theo de Vries aan te wijzen als lid van
het algemeen bestuur van de GR Vuilverwerking Noord-Groningen
en als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de GR
Groningen Seaports.

7.

Benoeming toezichthoudend lid bestuur stichting Lauwers & Eems
Geen woordvoering.
De raad besluit mevrouw Henriëtte Elisabeth Kruger te benoemen
als toezichthoudend lid van het bestuur van de Stichting Lauwers en
Eems voor een periode van vier jaar.
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8.

Koersdocument Omgevingsvisie
Behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de
eerstvolgende raadsvergadering op 20 januari 2021.

9.

Financiën Centrumplan Winsum
Woordvoering (in 2 termijnen) door de raadsleden Steenman (fractie Groen
Links), Koopmans (fractie CDA), Torringa (fractie GemeenteBelangen),
Visser (fractie Lokaal Sociaal), van Keijzerswaard (fractie VVD), Klei (fractie
PvdA) en Woltjer (fractie ChristenUnie).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
De raad besluit een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen
voor het centrumplan Winsum en een bedrag van € 220.000, t.b.v.
het Boogplein.

10.

Najaarsnota 2020
Woordvoering (in 2 termijnen) door de raadsleden de Jong (fractie
ChristenUnie), Heres (fractie PvdA), van Keijzerswaard (fractie VVD),
Steenman (fractie Groen Links), Kersaan (GemeenteBelangen), Berghuis
(fractie CDA) en Visser (fractie Lokaal Sociaal).
Beantwoording door wethouder Dijkhuis en aanvullend de wethouders De
Visser en Rutgers.
Laatstgenoemde zegt toe in overleg met de raad op zoek te gaan naar
momenten waarop de raad kan worden geïnformeerd over verloop van
uitgaven voor jeugdhulp en maatregelen om deze terug te dringen, maar
ook over positieve ontwikkelingen in het sociaal domein breed. Dit mede
gelet het verzoek van de raad (op initiatief van de Auditcommissie).
Een vraag van mevrouw Visser over de scouting zal schriftelijk worden
beantwoord.
De raad besluit kennis te nemen van de Najaarsnota 2020 en de
daarin opgenomen mutaties vast te stellen.

11.

Controleprotocol 2020 en Normenkader
Geen woordvoering.
De raad besluit het Controleprotocol en het Normenkader 2020 vast
te stellen.
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12.

Actualisatie Treasurystatuut
Geen woordvoering
De raad besluit de wijzigingen in het Treasurystatuut vast te stellen.

13.

Verzamelvoorstel geldend verklaren/vaststellen diverse verordeningen
Woordvoering door de raadsleden van Keijzerswaard (fractie VVD) en
Visser (fractie Lokaal Sociaal).
Beantwoording door burgemeester Bolding.
De raad besluit de volgende verordeningen geldend te verklaren/vast te
stellen:
A. Geharmoniseerde bouwverordening met model
B. Verordening Waddenzee
C. Telecommunicatieverordening 2011 De Marne
D. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening De Marne
E. Afvalstoffenverordening gemeente Winsum 2012
F. Welstandsnota’s van de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne
en Winsum, elk voor het grondgebied van de betreffende gemeente
G. Woonschepenverordeningen Bedum en Winsum, elk voor het
grondgebied van de betreffende gemeente
H. Wegsleepverordening De Marne voor het grondgebied van de
voormalige gemeente de Marne

14.

Aanpassen werkwijze van de raad: een 4-wekelijkse vergadercyclus
Woordvoering door de raadsleden Torringa (fractie GemeenteBelangen,
Smits (fractie Groen Links), Dost (fractie CDA), Klei (fractie PvdA) en Visser
(fractie Lokaal Sociaal).
De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde nieuwe
vergaderstructuur en werkwijze van de raad.

15.

Sluiting
Voordat de vergadering wordt gesloten krijgt wethouder de Vries het woord
om een antwoord op een vraag (bij agendapunt 5.4) over de subsidie voor
de stichting Promotie Winsum te corrigeren: deze subsidie blijft
gehandhaafd.
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.09 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 20 januari 2021.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier

Pagina 8/8

