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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d.  

27 november 2019 
 

 

 

Datum:  11 december 2019 
Agendapunt:  4 

Contactpersoon: Pieter Norder, griffier 

Contactgegevens: 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), Mädi Cleerdin (PvdA), Jacob Cleveringa 
(GemeenteBelangen), Harma Dost (CDA), Nannet Gijzen-van Rij (ChristenUnie), Karen 
Hansems (GemeenteBelangen), Jaap Heres (PvdA), Sandra Herkströter-van Oijen (SP), 
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), Peter 
Ritzema (CDA), Paul Steenman (GroenLinks), Anne Marie Smits (GroenLinks), Marjan Stel-
Dost (GemeenteBelangen), Roelf Torringa (GemeenteBelangen), Rudmer Veenwijk (CDA), 
Erwin Venema (GemeenteBelangen), Linda Visser (SP), Theo de Vries (ChristenUnie), Attje 
Waal-van Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA), Harry Woltjer (ChristenUnie),. 
 
Wethouders: Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.  

Afwezig: Rose-Marie Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen) en wethouder Blok 

 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Zuidema. 
Wethouder Blok vertegenwoordigt de gemeente elders. 

 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Vragenuur raad 

 

Vraag 19.51 van het raadslid Monkhorst (GroenLinks)over de gevolgen van 

de container ramp MSC Zoë. 
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Beantwoording door burgemeester Bolding. 

Vraag 19.52 van het raadslid Herkströter-van Oijen (SP) over kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen. 

Beantwoording door Wethouder Dijkhuis. 

 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 november en  

13 november 2019, evenals de lijst van toezeggingen 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van  

6 november en 13 november 2019 ongewijzigd vast, evenals de lijst van 

toezeggingen aan de raad. 

 

5. Ingekomen stukken 

 

De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen 

stukken worden afgedaan. 

 

Opiniërend 

 

6. Bestemmingsplan “De Kortsluiting” 

De raadsleden Nanninga (PvdA) en Torringa (GemeenteBelangen) verlaten 

de vergaderzaal omdat zij niet deelnemen aan de beraadslagingen.  

 

Er wordt door 7 personen ingesproken: namens de Bloemenbuurt (twee 

personen), Belangengroep De Brake 2 (twee personen), Buurtvereniging 

Het Streekje, de Fietsersbond en Belangengroep Kortsluiting Winsum Ja. 

De spreker namens de laatste organisatie biedt de voorzitter een map met 

handtekeningen aan van mensen die het bestemmingsplan graag 

vastgesteld zien. 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Mulder (GemeenteBelangen), 

van Keijzerswaard-de Groot (VVD), Woltjer (ChristenUnie), Visser (SP), 

Heres (PvdA), Koopmans (CDA) en Steenman (GroenLinks). In tweede 

termijn tevens door de heer Kersaan (GemeenteBelangen). 

Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

 

De raad heeft het bestemmingsplan besproken en kennisgenomen van de 

voorgestelde afdoening van de zienswijzen. Besluitvorming vindt plaats in 

de raadsvergadering van 11 december 2019. 

 

Opiniërend en besluitvormend 

 

7. Budgetvrijgave NPG-bijdrage voor proces opstellen NPG-

programmaplan Het Hogeland 

 

Woordvoering door de raadsleden van der Wal (CDA), Cleerdin (PvdA), 

Smits (GroenLinks) en de Jong (ChristenUnie). Reactie door wethouder 

Rutgers. 
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De raad stemt in met budget-vrijgave voor de proceskosten, ter hoogte van 

€ 400.000,-, ten behoeve van het opstellen van het lokale NPG-programma. 

 

8. Budgetvrijgave NPG-bijdrage t.b.v. Kunstcentrum De Ploeg te Wehe-

den-Hoorn en krediet parkeerterrein 

 

Ingesproken wordt door de heer Dijksterhuis namens de Stichting Herstel 

Erfgoed De Marne. Woordvoering door de raadsleden Gijzen-van Rij 

(ChristenUnie), Visser (SP), Cleerdin (PvdA), Dost (CDA), Smits 

(GroenLinks), Cleveringa (GemeenteBelangen) en van Keijzerswaard-de 

Groot (VVD). Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

 

De raad stemt in met de budget-vrijgave, voor een bedrag van € 2.350.000,- 

voor het Kunstcentrum De Ploeg en stelt een krediet beschikbaar van  

€ 880.000,- voor aanleg van het parkeerterrein.  

De leden van de fractie van de SP worden geacht tegen het voorstel te 

hebben gestemd. 

 

9. Vaststellen Programmakaders Nationaal Programma Groningen 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Koopmans (CDA), Cleerdin 

(PvdA), van Keijzerswaard-de Groot (VVD), Torringa (GemeenteBelangen) 

en Smits (GroenLinks).  

Reactie van wethouder Rutgers. 

 

De raad stemt in met de Programmakaders Nationaal Programma 

Groningen. 

 

10. Herontwikkeling locatie Maarweg 55 te Uithuizen 

 

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Berghuis (CDA) en de Jong 

(ChristenUnie). Reactie van wethouder de Visser. 

 

De raad besluit het college uitvoering te laten geven aan de 

ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Maarweg 55 

te Uithuizen en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 515.000,-. 

 

11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost 

Groningen 

 

De raad stemt in met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling. 

 

12. Verordening rechtspositie raadsleden 

 

Woordvoering door het raadslid Kersaan (GemeenteBelangen). 
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De raad stelt de nieuwe Verordening rechtspositie raadsleden Het Hogeland 

– november 2019 vast. 

 

13. Controleprotocol en Normenkader 2019 

 

Er is een herziene versie van het Controleprotocol ter besluitvorming 

voorgelegd (met duiding van de aangebrachte wijzigingen). 

 

Woordvoering door het raadslid Kersaan (GemeenteBelangen). 

Reactie van wethouder Dijkhuis. 

 

De raad stelt het Controleprotocol en het Normenkader 2019 vast. 

 

 

14. Uitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het 

Hogeland 

 

Woordvoering door de raadsleden Ritzema (CDA), de Jong (ChristenUnie) 

en Kersaan (GemeenteBelangen). 

Reactie van wethouder Dijkhuis. 

 

De raad stelt de uitgangspunten publieke taak leningen en garanties 

gemeente het Hogeland vast. 

 

15. Openbaarheid Voslaan Winsum 

 

De raad besluit het nieuwe gedeelte Voslaan te Winsum aan te wijzen als 

openbare weg en de openbaarheid van de spoorwegovergang Voslaan op 

te heffen. 

 

 

16. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 11 december 2019. 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   
 

 

 


