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Besluitenlijst 
Raadsvergadering d.d. 16 oktober        

2019 
 

 

 

Datum:  30 oktober  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 
Plaatsvervangend griffier: Hans Kastermans  
 
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), Rose-Marie 
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen). 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.  

Afwezig: Pieter Norder (griffier) 

 

 
1. Opening  

 
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de griffier. 
Zijn plaatsvervanger fungeert vanavond als zodanig.    
De burgemeester feliciteert wethouder Dijkhuis met zijn verjaardag en 
overhandigt een toepasselijk cadeau. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
3. Vragenuur raad 
 

Er zijn vier vraagmeldingen ingediend in het kader van het vragenuur. 
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Vraag 19.46 van het raadslid Nanninga over molen Aeolus Adorp.  

 
Vragen 19.47 van het raadslid Nanninga over inventarisatie beeldbepalende 

panden (o.a. stand van zaken procedure Raad van State/Bedum).  

 
Beantwoording van de vragen door wethouder Dijkhuis.  
Naar aanleiding van de beantwoording: Erfgoed-beleid wordt toegevoegd  
aan de Lange Termijn Agenda.  
 
Vraag 19.48 van het raadslid Gijzen-van Rij over de Economic Board.  

 
Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

 
Vraag 19.49 van het raadslid Ritzema over bouwplan Munster en 

naastgelegen “Bobenco” terrein.  

 
Beantwoording door wethouder Dijkhuis. 

 
 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 oktober 2019, evenals 

de lijst van toezeggingen 
 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van  
2 oktober 2019 en de lijst van toezeggingen aan de raad ongewijzigd vast. 
 
Naar aanleiding van de lijst van toezeggingen: 
Mondelinge afdoening van nr. 10.2 (bewegwijzering Noordpolderzijl) door 
wethouder Dijkhuis en nr. 12.2 (rentepercentage leningen VKB) door 
wethouder De Visser. 
 
Mevrouw Herkströter-van Oijen stelt een vraag over nr. 8.3 (huisvesting 
tijdelijke werknemers bij bouwactiviteiten in de Eemshaven).  
Wethouder Dijkhuis geeft aan dat vanwege nieuwe ontwikkelingen de 
toegezegde informatie achterwege is gebleven. De raad wordt binnenkort 
geïnformeerd via een memo. 
 
Mevrouw Herkströter-van Oijen stelt een vraag omtrent nr. 9.2 (afschrift 
reactie college op brief over het voormalig verzorgingstehuis Warfheem te 
Warffum). Wethouder De Visser bevestigt dat de raad een afschrift 
ontvangt.  
 

5. Ingekomen stukken 
 

De raad stelt, conform het voorstel, vast op welke wijze de ingekomen 
stukken worden afgedaan. 
 
Toezegging n.a.v. nr. A11 (verzoek van de heer Berghuis): zodra er 
duidelijkheid is wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de bouw 
van de Togtemaarschool.  
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Opiniërend 
 

6. Begraaf(plaatsen)beleid 

De raad bespreekt de voorgestelde kaders als basis voor toekomstig beleid.  

Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Stel, Van Keijzerswaard-de 
Groot, Woltjer, Herkströter-van Oijen, Heres, Berghuis en Steenman. 
 
Wethouder Blok reageert namens het college en beantwoordt de vragen.  
Hij geeft o.m. aan dat diverse opmerkingen bij de uitwerking worden 
betrokken. De gedane toezeggingen worden geïnventariseerd door de 
griffie. Aan de hand daarvan kunnen de fracties bezien of en waaromtrent zij 
bij de besluitvormende behandeling een amendement wensen in te dienen. 

 

Opiniërend en besluitvormend 
 
7. Startnotitie Cultuurvisie 

 
Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Smits, Dost, Cleerdin, Gijzen-
van Rij, Waal-van Seijen en Stel-Dost. 
 
Wethouder Dijkhuis reageert namens het college en beantwoordt de vragen. 
 
De raad besluit de Startnotitie Cultuurvisie gemeente Het Hogeland 2020-
2023 vast te stellen, met in achtneming van de reacties van het college op 
de inbreng vanuit de raad. 

 

8. Verkoop Nieuwe School Uithuizen 
 

Het raadslid Herkströter-van Oijen verlaat de raadzaal en zal niet 

deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming over dit onderwerp. 

 

 Het woord wordt gevoerd door de raadsleden Visser en Van Keijzerswaard-
de Groot.  
 
Wethouder Rutgers reageert namens het college en beantwoordt de vragen. 

  

 Na reacties in tweede termijn concludeert de voorzitter dat de raad (bij 
meerderheid) geen wensen of bedenkingen uit naar aanleiding van het in 
het raadsvoorstel geformuleerde voornemen van het college.  
 
Mevrouw Visser legt een stemverklaring af. Zij vindt de voorgenomen 
constructie riskant en neemt daar afstand van. Zij wenst geacht tegen het 
voorstel te hebben gestemd om de stichting NSU vastgoed goed te keuren 
als partij waaraan het college voornemens is een lening te verstrekken.     
 
De raad heeft kennisgenomen van het voornemen van het college tot 
verkoop van het onderwijsgebouw en de onderliggende grond, thans 
bekend onder de naam Nieuwe School te Uithuizen (NSU), onder de 
gestelde voorwaarden, alsmede van het voornemen van het college tot 
verstrekking van een tweetal hypothecaire leningen aan de op te richten 
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stichting NSU vastgoed voor de financiering van de aankoop zoals hiervoor 
genoemd. 

 

De raad besluit: 

- geen wensen en bedenkingen over de gemelde voornemens ter kennis 
van het college te brengen. 

- goedkeuring te verlenen aan de stichting NSU vastgoed als partij 
waaraan het college voornemens is een lening te verstrekken. 

 

Consultatie 

9. Subsidieregeling “Plus op vier centrumplannen Het Hogeland (2019)” 

De raad reageert op de opgestelde subsidieregeling. Het woord wordt 
gevoerd door de raadsleden Koopmans, Visser, De Jong, Van 
Keijzerswaard-de Groot, Torringa. 
 
Wethouder Dijkhuis reageert namens het college, reageert op de gemaakte 
opmerkingen en beantwoordt de vragen.  
 
De voorzitter constateert dat de raad niet om aanpassingen verzoekt, zodat 
het college de regeling definitief kan vaststellen. 
 

Begroting 2020 
 

10. Aanbieding Programma Begroting 2020 
(inclusief Meerjarenbegroting) 
 
Wethouder Dijkhuis biedt de Programma Begroting 2020 aan en meldt dat 
hij een sluitende begroting voor 2020 en volgende jaren kan presenteren.  
 
De Begroting wordt in de raadsvergadering van 13 november as. behandelt.  
 

11. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van 30 oktober 2019. 
 
 
 
 
Henk Jan Bolding     Pieter Norder 
voorzitter       griffier   
 
 
 


