Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 26 juni 2019

10 juli 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, Jan Willem Nanninga, Anne Marie Smits, Paul
Steenman, Marjan Stel-Dost, Roelf Torringa, Rudmer Veenwijk, Erwin Venema,
Linda Visser, Attje Waal-van Seijen, Harry Woltjer, Rose-Marie Zuidema-Verweij.
Afwezig: Jan van de Wal, Peter Ritzema, Theo de Vries
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de
Visser.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het
Hogeland. Met kennisgeving zijn afwezig de raadsleden Ritzema, Van de
Wal en De Vries.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De vergadering is geheel gewijd
aan de Voorjaarsnota en op basis daarvan door de fracties te houden
algemene beschouwingen.
Daarvoor zijn afspraken gemaakt m.b.t. de spreektijd en –volgorde.
Het is mogelijk in deze vergadering moties of amendementen in te dienen,
die dan in de volgende vergadering in stemming kan worden gebracht.
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Opiniërend
3.

Voorjaarsnota 2019
Namens de fracties worden algemene beschouwingen gehouden naar
aanleiding van de Voorjaarsnota (inhoudende een rapportage over de
voortgang van de uitvoering van de begroting 2019 en een opmaat voor de
begroting 2020 e.v.).
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Berghuis, Visser, de Jong,
van Keijzerswaard, Nanninga, Steenman en Torringa.
De heer Berghuis dient, mede namens alle overige fracties, een motie in,
inhoudende een verzoek aan het college van b&w om in de APV een verbod
op het oplaten van ballonnen op te nemen.
Het college van b&w reageert in eerste termijn op de algemene
beschouwingen. Aan het woord komen achtereenvolgens de wethouders
Dijkhuis, Blok, De Visser en Rutgers, alsmede burgemeester Bolding.
Na hervatting van de vergadering volgt inbreng van fracties en een reactie
van het college van b&w in tweede termijn.
De volgende toezeggingen worden gedaan namens het college:






De uitwerking van het Ondernemersfonds/ Dorpenfonds volgt in het najaar van
2019
De raad ontvangt een memo over de dienstverlening
De raad ontvangt een notitie m.b.t. plan de Kortsluiting (in aansluiting op
toezeggingen 7.2 en 8.2)
Activiteiten van Ability worden zichtbaar gemaakt in begroting en rapportage
De Zonnevisie (kleinschalige energieopwekkende projecten) wordt alsnog voor
zomerreces naar de raad gezonden; het presidium besluit of deze alsnog wordt
geagendeerd op 10 juli as.

Afgesproken wordt dat het omgaan met grote projecten (rapportage,
overheveling van middelen) wordt besproken in de auditcommissie.
De Voorjaarsnota zal voor de raadsvergadering van 3 juli as.
besluitvormend worden geagendeerd.

4.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 10 juli 2019.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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