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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 27 februari 2019 

 

 

 

Datum:  14 maart 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, Mädi Cleerdin, Harma Dost, Nannet Gijzen, 
Karen Hansems, Jaap Heres, Sandra Herkströter-van Oijen, Bernd de Jong, Stefan 
van Keijzerswaard, Gerke Kersaan, Janny Klei, Henk Koopmans, Kick Mulder, Jan 
Willem Nanninga, Peter Ritzema, Anne Marie Smits, Roelf Torringa, Rudmer 
Veenwijk, Erwin Venema, Linda Visser, Theo de Vries, Attje Waal-van Seijen, Jan 
van de Wal, Harry Woltjer, Rose-Marie Zuidema-Verweij. 
 
Afwezig: Jacob Cleveringa, Mariska Markhorst, Paul Steenman en Marjan Stel-
Dost. 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de 

Visser.  

 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland 
en meldt om 19.00 uur dat er bericht van verhindering is ontvangen van de 
raadsleden Cleveringa, Markhorst, Steenman en Stel-Dost.  
 
Richting de publieke tribune geeft de voorzitter aan dat er naar aanleiding 
van de klachten tijdens de vorige vergadering over het geluid actie is 
ondernomen om deze klachten te verhelpen. Ook zijn er extra Tv-schermen 
voor het publiek geplaatst en is de wethouderstafel wat anders in de ruimte 
gepositioneerd.    
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2. Vaststellen van de agenda 
 

De fractievoorzitter van de SP, mevrouw Visser, kondigt een motie vreemd 

aan de orde van de dag aan. Deze motie wordt als laatste punt aan de 

agenda toegevoegd. De agenda wordt verder unaniem en zonder stemming 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vragenuur raad 

 

De vragen van het raadslid Nanninga (fractie PvdA) over Compensatie 

Eigen Risico zorgverzekering (CER), van het raadslid Torringa (fractie 

GemeenteBelangen Het Hogeland) over de bebording in de nieuwe 

gemeente, van het raadslid Gijzen (fractie ChristenUnie) over de opvang 

van minderjarige asielzoekers, van het raadslid De Vries (fractie 

ChristenUnie) over het WMO-abonnementstarief, van het raadslid Veenwijk 

(fractie CDA) over de straatverlichting, van het raadslid Waal-van Seijen 

(fractie VVD) over de vorderingen van de aanleg van snel internet in het 

buitengebied, van het raadslid Gijzen (fractie ChristenUnie) over de 

energietransitie, van het raadslid Visser (fractie SP) over het programma 

goede start, winkeltijden en Groningen Seaports worden door de 

desbetreffende portefeuillehouder beantwoord. 

Naar aanleiding van de vragen van de PvdA over de CER geeft wethouder 

De Visser aan dat de raad een voorstel over dit onderwerp kan verwachten. 

Op verzoek van mevrouw Zuidema-Verweij zegt mevrouw De Visser toe dat 

de raad inzicht wordt gegeven in de verschillende categorieën in het 

minimabeleid.  

Naar aanleiding van de vragen van de SP over de winkeltijden geeft 

wethouder Dijkhuis aan dat het de bedoeling is om de 

winkeltijdenverordening in april in de raad te bespreken.   

 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 januari 2019, 

evenals de lijst van toezeggingen 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  

30 januari 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 het ingekomen stuk A.17 - Open brief burger inzake 

actualiteit rond aardbevingen - merkt de heer De Jong op dat hij in deze zelf 

met een initiatief komt.  
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OPINIËREND 

 

6. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum 

 

De voorzitter geeft het voorstel in bespreking.  

In de 1e termijn wordt er gereageerd door de raadsleden Woltjer, Kersaan 
en Heres en stellen deze een aantal vragen richting de portefeuillehouder. 
De vragen worden door wethouder Dijkhuis beantwoord.  

Mevrouw Herkströter-van Oijen doet de suggestie richting de raad om 
binnenkort eens zelf te gaan kijken op de natuurbegraafplaats.  

De voorzitter sluit vervolgens de beraadslagingen en geeft aan dat de raad 
straks, tijdens het besluitvormende deel van de vergadering, overgaat tot 
besluitvorming.  

7. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp 

De voorzitter geeft het voorstel in bespreking.  

In 1e termijn wordt er gereageerd door de raadsleden Cleerdin, Venema en 

Veenwijk en stellen deze een aantal vragen richting de portefeuillehouder. 

De vragen worden door wethouder Dijkhuis beantwoord. 

De voorzitter sluit vervolgens de beraadslagingen en geeft aan dat de raad 

straks, tijdens het besluitvormende deel van de vergadering, overgaat tot 

besluitvorming. 

 

BESLUITVORMEND 

 

8. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

De raad besluit - unaniem en zonder stemming - om de verklaring van geen 
bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet Algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor het realiseren van een natuurbegraafplaats en het 
uitbreiden van de bestaande begraafplaats af te geven. 

9. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp 

 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

De raad besluit - unaniem en zonder stemming - het bestemmingsplan 
Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1966.BG2009herz11-
VS01 en de bijbehorende planregels, en bij de opstelling waarvan het 
bestand ‘BGT en DKK 2017-03-21.dxf’ als ondergrond is gebruikt, 
ongewijzigd vaststellen en ten dienste van het bestemmingsplan Uitbreiding 
Heiploeg Zoutkamp geen exploitatieplan vaststellen. 
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10. Motie vreemd aan de agenda  

 

Mevrouw Visser dient namens de fractie van de SP een motie in om kort 

gezegd meer ruimte voor loslopende honden in Het Hogeland te creëren in 

de vorm van één of meerdere losloopgebieden. De motie is als bijlage bij dit 

verslag gevoegd. 

 

Namens het college geeft wethouder Blok aan dat hij de motie weliswaar 

sympathiek vindt, maar toch ontraadt omdat er in Het Hogeland voldoende 

ruimte is om honden los te laten lopen en het onderwerp op dit moment 

weinig prioriteit heeft, gezien de rest van de opgaven waar de nieuwe 

gemeente voor staat.  

 

Desgevraagd geeft de indiener van de motie aan de motie te handhaven.  

Vervolgens brengt de voorzitter de motie in stemming. De motie wordt met 

twee stemmen voor (leden van de fractie van de SP) en 23 tegen (leden van 

de fracties van GemeenteBelangen, CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks 

en VVD) verworpen.     

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 14 maart 2019 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   
 

 

 


