Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 22 mei 2019

5 juni 2019
4

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

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, Mädi Cleerdin, Jacob Cleveringa, Harma Dost,
Nannet Gijzen, Karen Hansems, Jaap Heres, Sandra Herkströter-van Oijen, Bernd
de Jong, Stefan van Keijzerswaard, Gerke Kersaan, Janny Klei, Henk Koopmans,
Mariska Markhorst, Kick Mulder, Peter Ritzema, Paul Steenman, Anne Marie Smits,
Marjan Stel-Dost, Roelf Torringa, Rudmer Veenwijk, Erwin Venema, Linda Visser,
Theo de Vries, Attje Waal-van Seijen, Harry Woltjer, Rose-Marie Zuidema-Verweij.
Afwezig: Jan Willem Nanninga en Jan van de Wal
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de
Visser.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat mevr.
Herkströter naar voren brengt de besluitvorming t.a.v. agendapunt 7
mogelijk wil verdagen naar de volgende vergadering.

3.

Vragenuur raad
Er zijn vier vragen ingediend in het kader van het vragenuur.
Vraag 19.21 van het raadslid Smits over bedreiging Biodiversiteit.
Beantwoording door wethouder Blok.
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Vraag 19.22 van het raadslid Ritzema over gemeentelijke belastingen en
nadeelcompensatie.
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.
Vraag 19.23 van het raadslid Cleveringa over het niet kunnen uitrukken door
de brandweer bij de stroomstoring.
Beantwoording door burgemeester Bolding.
Vraag 19.24 van het raadslid Visser over onwenselijke en gevaarlijke
situaties voor mensen met een beperking door doen of laten van de
gemeente.
Beantwoording door wethouder De Visser.
4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 mei 2019, evenals de
lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 mei
2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast.

5.

Ingekomen stukken
De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen
stukken worden afgedaan.
Naar aanleiding van gestelde vragen worden door het college de volgende
toezeggingen gedaan:
-

-

Het rapport van het Team Huurdersfront (A.3) m.b.t. Woningstichting
Wierden & Borgen wordt op verzoek van de heer Heres ter bespreking
geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering;
De raad ontvangt een afschrift van de reactie van het college op de brief
m.b.t. bestemmingsplan De Kortsluiting (A.7);
De raad wordt geïnformeerd over afwegingen/besluiten m.b.t.
huisvesting tijdelijke werknemers Eemshaven (A.6);
De raad ontvangt een afschrift van het convenant Actiecentrum
Veiligheid en Zorg (C1).

Opiniërend en besluitvormend
6.

Rapport ‘Onderzoek invlechting Ability’ (Rekenkamercommissies
Het Hoogeland en Bedum)
De raad bespreekt het rapport en de in het rapport opgenomen
aanbevelingen en de reactie van het college daarop.
Wethouder De Visser geeft een reactie.
De voorzitter stelt vast dat de raad kennis heeft genomen van het rapport en
de aanbevelingen, alsmede van de belofte van de wethouder om met
college en raad gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe te sturen en te
monitoren.
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7.

Startnotitie Omgevingswet
De raad bespreekt de startnotitie. Het woord wordt gevoerd door de
raadsleden Herkströter, Steenman, Kersaan, Heres, Koopmans en Van
Keijzerswaard. Namens het college reageert wethouder Blok. Na de tweede
termijn vraagt de voorzitter of tot besluitvorming overgegaan kan worden.
Dat is het geval. De raad besluit de notitie vast te stellen, waarbij de leden
van de SP-fractie geacht worden te hebben tegengestemd. Stemverklaring
door mevr. Herkströter.

8.

Ontwerpbegroting 2020 Werkorganisatie DEAL-gemeenten
De raad neemt kennis van de concept jaarrekening 2018 en de
ontwerpbegroting 2019. De raad besluit de voorgestelde zienswijze in te
dienen.

9.

Ontwerpbegroting 2020 Afvalregio Centraal Groningen (ARCG)
De raad neemt kennis van de concept jaarrekening 2018 en de
ontwerpbegroting 2020 en besluit geen zienswijze in te dienen.
Wethouder Blok zegt toe de strekking van de door de fractie van
GemeenteBelangen (dhr. Mulder) voorgestelde zienswijze over te nemen en
in de GR in te brengen.

10.

Concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting GR Havenschap
Groningen Seaports
De raad neemt kennis van de concept jaarrekening 2018 en de
ontwerpbegroting 2020 van de GR Havenschap Groningen Seaports en
besluit geen zienswijze in te dienen.
Wethouder Dijkhuis zal zekerheidshalve de door de heer Kersaan
genoemde cijfers laten controleren.

11.

Wijziging GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
De besluitvorming wordt aangehouden n.a.v. een vraag van mevr.
Herkströter over het aan de directeur van de GGD te geven mandaat m.b.t.
de personeelsformatie.

12.

Aanwijzingsbesluit natuurbegraafplaats en uitbreiding bestaande
begraafplaats Wierum
De raad besluit het terrein aan de Paddepoelsterweg, ter plaatse van de
wierde Wierum, aan te wijzen als bijzondere begraafplaats op grond van
artikel 40 Wet op de lijkbezorging.
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13.

Vaststellen Bestemmingsplan De Streekweg 16 te Den Andel
Na bemerkingen van de raadsleden Heres, Waal-van Seijen, Herkströter en
Woltjer en een reactie van wethouder Dijkhuis besluit de raad het
ontwerpbestemmingsplan ‘De Streekweg 16 te Den Andel’ gewijzigd vast te
stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

14.

Krediet aankoop perceel Edama 12 te Uithuizen
Woordvoering door de raadsleden De Jong, Visser en Heres; reactie door
wethouders Dijkhuis. Een vraag van dhr. De Jong over mogelijke
belastingheffing wordt schriftelijk beantwoord.
De raad besluit een investeringskrediet ad € 126.500,- beschikbaar te
stellen ten behoeve van de aankoop van het perceel Edama 12 te Uithuizen
(kadastraal bekend als H 566) en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse
rentekosten € 2.500,00 mee te nemen in de Kadernota en de begroting
2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Besluitvormend

15.

Jaarstukken 2018 en begroting 2010 Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen
De heer Kersaan dient een voorstel in voor een zienswijze op de begroting.
Wethouder Blok zegt toe de inhoud van deze voorgestelde zienswijze in te
brengen in de GR. De heer Kersaan vindt dit afdoende en trekt zijn voorstel
in.
De raad besluit de jaarrekening 2018 van het Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen voor kennisgeving aan te nemen, de begroting 2020 van het
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijze in te dienen.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 5 juni 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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