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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 8 mei 2019 

 

 

 

Datum:  22 mei 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, 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, Peter Ritzema, Anne Marie 
Smits, Paul Steenman, Marjan Stel-Dost, 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:  
 
Wethouders: Harmannus Blok (komt wat later binnen), 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. 

 

3. Vragenuur raad 

 

Vraagmelding (vraag 19.20) van het raadslid Veenwijk (fractie CDA) over de 

container ramp met MV MSC ZOE. 

 

Beantwoording door burgemeester/portefeuillehouder Bolding. 
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4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d.  24 april 2019, evenals 

de lijst van toezeggingen 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  

24 april 2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast. 

 

5. Ingekomen stukken 

 

Naar aanleiding van het stuk A.1. (afschrift ingediende zienswijze tegen 

B&B Onderdendam) merkt mevrouw Herkströter-van Oijen op dat het 

hiervan enkel kennisnemen aan de magere kant is. De heer Koopmans sluit 

zich hierbij aan en wil van het college graag weten wat de stand van zaken 

is. Namens het college zegt de heer Bolding toe dat het college met een 

reactie/notitie komt richting de raad.  

 

Desgevraagd zegt de heer Bolding namens het college toe dat de raad de 

oudere stukken van de voormalige gemeente Winsum, met betrekking tot 

ingekomen stuk C.1. (De Kortsluiting) – ter informatie - zal ontvangen.  

 

De raad stelt, conform het voorstel en met inachtneming van bovenstaande, 

vast op welke wijze de ingekomen stukken worden afgedaan. 

 

Opiniërend  

6. Advies lokale publieke media-instelling 

De raad bespreekt het voorstel. Door enkele fracties wordt een aantal 

aanvullende vragen gesteld, die voor hen relevant zijn om te komen tot een 

weloverwogen keuze tussen beide partijen. Een aantal fracties geeft aan al 

tot een oordeel te zijn gekomen.  

 

Namens het college reageert wethouder Dijkhuis in 1e termijn. Een aantal 

vragen wordt staande de vergadering beantwoord. Een aantal vragen wordt 

nader door het college onderzocht. Het college komt met een nader bericht, 

waarbij de wethouder bij voorbaat opmerkt dat het in praktische zin niet 

doende is om alle vragen en suggesties vanuit de raad daarbij te betrekken.  

 

Vervolgens constateert de voorzitter dat de beraadslagingen in 1e termijn 

hierbij zijn afgerond en meldt hij dat het verzoek om advies uit te brengen op 

een later moment, wanneer de vragen door het college zijn beantwoord, 

opnieuw in de raad aan de orde zal komen ter besluitvorming.   
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Opiniërend en besluitvormend  

 

7. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vuilverwerkingsbedrijf  

Noord-Groningen 

 

Het voorstel wordt door de voorzitter in bespreking gegeven. De heer 

Kersaan en mevrouw Cleerdin reageren in 1e termijn en stellen een aantal 

vragen. Namens het college antwoordt wethouder Blok. 

 

Naar aanleiding van de beantwoording reageert de heer Kersaan in 2e 

termijn.  

 

Vervolgens stelt de voorzitter de vraag of dit agendapunt vandaag al ter 

besluitvorming kan worden voorgelegd.  

 

Namens de fractie van GemeenteBelangen geeft de heer Kersaan aan dat 

dit voor deze fractie niet het geval is, waarna de raad besluit dit agendapunt 

niet vandaag, maar bij de volgende vergadering besluitvormend te 

behandelen. 

 

8. Achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) 

 

De raad besluit unaniem geen wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen ten aanzien van het aangaan van een ongelimiteerde 

achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw voor alle in de gemeente werkzame of in de toekomst 

werkzame toegelaten instellingen Hierdoor kunnen toegelaten instellingen 

gebruik maken van de faciliteiten van het waarborgfonds.  

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.02 uur. 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 22 mei 2019,  
 
 
 
 
Henk Jan Bolding   Pieter Norder 
voorzitter     griffier   


