Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 30 januari 2019

27 februari 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, Harma Dost, 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, Roelf Torringa,
Rudmer Veenwijk, Erwin Venema, Linda Visser, Theo de Vries, Attje Waal-van
Seijen, Harry Woltjer, Rose-Marie Zuidema-Verweij.
Vanaf agendapunt 6: Mädi Cleerdin, Jacob Cleveringa, Nannet Gijzen en Jan van
de Wal
Afwezig:
Marjan Stel-Dost (met kennisgeving vooraf).
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland
om 19.00 uur. De voorzitter dankt het team van werkplein Ability voor het
prachtige meubilair in de raadzaal en overhandigt allen – bij wijze van geste
– een cadeaubon.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Stel. Zij is herstellende
van een operatie. Namens de raad zal een bloemetje bij haar worden
bezorgd.
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De voorzitter meldt dat het college eerder vandaag is gekomen met een
erratum met betrekking tot twee verordeningen onder agendapunt 10,
waarbij hij opmerkt dat het college hiervan geen gewoonte gaat maken.
Het erratum is geplaatst in iBabs en ligt in een papierenversie op de
vergadertafel.
Vaststellen van de agenda
De heer Kersaan meldt dat hij graag wil reageren op de antwoorden van het
college naar aanleiding van zijn vraag over de publicatie van officiële
bekendmakingen van de gemeente in de Noorderkrant en over de
verspreiding van de Noorderkrant. De voorzitter stelt voor om dit te doen bij
agendapunt 5.
De agenda wordt voor het overige – unaniem en zonder stemming –
ongewijzigd vastgesteld.
2.

Vragenuur raad
De gemelde vragen van de fractie SP over het Werelderfgoedcentrum
Waddenzee, van de fractie PvdA over de LHBTI-emancipatie, van de fractie
GroenLinks over de langdurige sluiting van de Paddepoelsterbrug en van de
fractie CDA over het WMO-vervoer naar het Ommelanderziekenhuis in
Scheemda worden beantwoord.

3.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 januari 2019
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van
2 januari 2019 vast.

4.

Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken worden afgedaan.
Naar aanleiding van de ingekomen stukken A.1 en A.2 vraagt de heer
Nanninga of het college het rapport over kort gezegd Ability alsnog wil
voorzien van een bestuurlijke reactie en deze op een later moment via de
agendacommissie ter behandeling in de raad wil voorleggen.
Namens het college zegt wethouder De Visser dit toe.
Naar aanleiding van de ingekomen stukken B.3 geeft mevrouw Smits aan
dat zij graag ziet dat de raad een kopie van de afdoeningsbrief/-brieven van
het college ontvangt.
De voorzitter maakt de werkafspraak dat raadsleden tijdens de vergadering
moeten aangeven van welke stukken, die ter afhandeling in handen van het
college worden gesteld, de raad een kopie van de afdoeningsbrief dient te
ontvangen. Dat gebeurt enkel op verzoek.
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De vervolgvragen van de heer Kersaan over de publicatie van officiële
bekendmakingen van de gemeente Het Hogeland in de Noorderkrant en
over de verspreiding van de Noorderkrant worden door de
portefeuillehouder, de heer Bolding, beantwoord. De portefeuillehouder
geeft hierbij aan dat het college de beleidslijn met betrekking tot de
publicatie van de officiële bekendmakingen aan de raad zal voorleggen.
De voorzitter zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Koopmans toe
dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de
stukken en beeld- en geluidverslagen van de voormalige gemeenten op de
huidige website.
5.

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van vier raadsleden
Op voorstel van de voorzitter stelt de raad een commissie onderzoek
geloofsbrieven in, bestaande uit de raadsleden Waal-van Seijen, Markhorst
en Visser.
Na een korte schorsing brengt mevrouw Waal-van Seijen namens de
commissie verslag uit.
De raad besluit toe te laten als lid van de gemeenteraad:
1.
2.
3.
4.

Cleerdin, M.E.M. (Mädi);
Cleveringa, J. (Jacob);
Gijzen, N.W. (Nannet);
van de Wal, G.J. (Jan).

Vervolgens leggen deze vier tot de raad toegelaten personen in handen van
de voorzitter de eed dan wel de verklaring en belofte af, waarna de
voorzitter hen van harte feliciteert en een boeket bloemen overhandigt.

BESLUITVORMEND
6.

Benoeming van de plaatsvervangend griffier
De raad besluit - unaniem en bij acclamatie - de heer Hans Kastermans te
benoemen tot plaatsvervangend griffier en deze benoeming te laten gelden
tot het moment waarop is voorzien in structurele vervulling van de vacante
functie, waarna de heer Kastermans een bloemetje krijgt overhandigd.

7.

Aantal (politieke) benoemingen en aanwijzen vertegenwoordigers
De raad besluit - unaniem en bij acclamatie - te benoemen als:
Plaatsvervangend raadsvoorzitter
de heer Gerke Kersaan
2e Plaatsvervangend raadsvoorzitter
de heer Jaap Heres
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Leden werkgeverscommissie:
de heer Stefan van Keijzerswaard
de heer Kick Mulder
mevrouw Linda Visser
Leden auditcommissie
de heer Kor Berghuis
mevrouw Sandra Herkströter-van Oijen
de heer Stefan van Keijzerswaard
de heer Gerke Kersaan
de heer Jan Willem Nanninga
de heer Paul Steenman
de heer Harry Woltjer
Plaatsvervangende leden auditcommissie
mevrouw Nannet Gijzen
mevrouw Janny Klei
de heer Peter Ritzema
mevrouw Anne Marie Smits
de heer Roelf Torringa
mevrouw Linda Visser
mevrouw Attje Waal-van Seijen
Leden Wervingscommissie Rekenkamercommissie (ad-hoc)
- mevrouw Mädi Cleerdin
- de heer Paul Steenman
- mevrouw Linda Visser
Lid Algemeen bestuur GR Groningen Seaports
- de heer Eltjo Dijkhuis (tevens voor te dragen als lid van het DB)*
- mevrouw Kristel Rutgers*
- mevrouw Janny Klei
- mevrouw Attje Waal-van Seijen
Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur GR Groningen Seaports
- de heer Harmannus Blok*
- mevrouw Anne Marie Smits
Lid Algemeen bestuur GR Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
- de heer Harmannus Blok*
- de heer Kor Berghuis
Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur GR Vuilverwerkingsbedrijf Noord
Groningen
- de heer Eltjo Dijkhuis*
- de heer Paul Steenman
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Lid bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten
- mevrouw Anne Marie Smits
Plaatsvervangend lid bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten
- mevrouw Harma Dost
Lid Algemeen bestuur Eems Dollard Regio
- de heer Henk Jan Bolding*
- de heer Jaap Heres
Lid Algemeen bestuur Volkskredietbank
- mevrouw Mariëtte de Visser*
Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Volkskredietbank
- mevrouw Kristel Rutgers*
* op voordracht van het college van b&w
8.

Vaststellen Archiefverordening gemeente Het Hogeland
De raad besluit – unaniem en zonder stemming – de Archiefverordening
gemeente Het Hogeland 2019 vast te stellen en kennis te nemen van het
Besluit informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019 en de Aanwijzingsen benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019.

9.

Vaststellen aantal financiële verordening en regelingen
De heer Berghuis dient namens de fractie van het CDA Het Hogeland een
amendement in teneinde de financiële verordening gewijzigd vast te stellen.
Het amendement is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Stemverklaringen worden afgelegd door de raadsleden Nanninga (namens
fractie PvdA, Kersaan (namens fractie GemeenteBelangen) en De Jong
(namens fractie ChristenUnie).
Het amendement wordt met 13 stemmen voor (leden van de fracties van
CDA, ChristenUnie en GroenLinks en 15 stemmen tegen (leden van de
fracties van GemeenteBelangen, SP, VVD en PvdA) verworpen.
De raad besluit vervolgens - unaniem - vast te stellen de volgende
verordeningen en regeling, inclusief het erratum:
A. Financiële verordening gemeente Het Hogeland 2019;
B. Controleverordening gemeente Het Hogeland 2019;
C. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente
Het Hogeland 2019;
D. Treasurystatuut gemeente Het Hogeland.
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10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 27 februari 2019,

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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