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Besluitenlijst
Raadsvergadering 
d.d. 11 december 2019

Datum:              22 januari 2020
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), Rose-Marie 
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen).

Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het 
Hogeland. Er is geen bericht van verhindering binnen gekomen.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

mailto:griffie@hethogeland.nl
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/
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3. Vragenuur raad

Verzoek mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen op grond van 
het Reglement van Orde van de raad.

- Schriftelijke vragen van het raadslid Visser (fractie SP) over 
subsidieregeling centrumplannen.
Beantwoording door wethouder Dijkhuis.

- Schriftelijke vragen van het raadslid Herkströter-van Oijen (fractie SP) 
over verstrekken van stukken intern beraad.
Beantwoording door burgemeester Bolding.

Vraag 19.53 van het raadslid Veenwijk (CDA) over eerste fase reconstructie 
weg Groningen-Lauwersoog N361.
Beantwoording door wethouder Blok.

Vraag 19.54 van het raadslid Torringa (GemeenteBelangen) over het 
zebrapad op de nieuwe brug De Snik, Uithuizen.
Beantwoording door Wethouder Dijkhuis.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 november 2019               
2019, evenals de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 
27 november 2019 en de actuele 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.

De heer Torringa verzoekt de brief van de Rekenkamercommissie (A6) op 
de raadsagenda te plaatsen. Dit wordt toegezegd door de voorzitter. De 
voorzitter geeft aan dat hij maandag een gesprek heeft met de voorzitter van 
de Rekenkamercommissie en zal hiervan een terugkoppeling geven. Deze 
terugkoppeling kan een reden zijn om af te zien van agendering van de 
brief.

Besluitvormend (zonder opiniërende behandeling)

6. Bestemmingsplan “De Kortsluiting”

De heer Torringa en Nanninga verlaten de raadzaal en zullen niet 
deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Woordvoering door raadsleden Kersaan, van Keijzerswaard, Woltjer, Visser, 
Koopmans en Steenman. Wethouder Dijkhuis reageert namens het college. 



                                                                            Pagina 3/5 

De heer Kersaan legt een stemverklaring af: de fractie van 
GemeenteBelangen is voor het voorstel, maar hij is tegen het voorstel. 

De raad besluit de ingebrachte zienswijzen ontvankelijk te verklaren en het 
bestemmingsplan De Kortsluiting vast te stellen.
De leden van de fractie van de SP en de heer Kersaan worden geacht tegen 
het voorstel te hebben gestemd. 

Opiniërend en besluitvormend

7. Vergunning Bed & Breakfast locatie Bedumerweg 34 en 36 
te Onderdendam

Mevrouw Benthem-Woldijk spreekt op persoonlijke titel in.
Mevrouw Eijgelaar spreekt in op persoonlijke titel en namens enkele 
dorpsgenoten.

Woordvoering door de raadsleden Venema, Waal, Woltjer, Herkströter-van 
Oijen, Heres, Koopmans, Smits. Reactie namens het college door wethouder 
Dijkhuis.

De fracties van de ChristenUnie, SP en CDA geven aan dit agendapunt niet 
besluitvormend te willen behandelen.
Het agendapunt zal op 22 januari 2020 besluitvormend worden behandeld. 
De leden van de raad stellen zich desgewenst nader op de hoogte van de 
situatie.

8. Subsidieregeling Dorpsbudget het Hogeland

Woordvoering door de raadsleden Smits, Dost, Nanninga, Visser, Gijzen-van 
Rij, van Keijzerswaard, Torringa. Reactie namens het college door 
wethouder Dijkhuis.

De VVD geeft aan dit agendapunt niet besluitvormend te willen behandelen 
vanwege het ontbreken van stukken, maar trekt dit na toezegging van de 
voorzitter, namens het college, dat er voortaan uiterste best gedaan zal 
worden zodat de raad kan rekenen op goede, volledige en tijdige stukken. 
Dit wordt op de lijst van toezeggingen geplaatst.

De raad besluit kennis te nemen van het voornemen van het college tot 
vaststelling van de subsidieregeling Dorpsbudget en besluit voor de jaren 
2020 tot en met 2022 een budget van € 900.000 op te nemen in de 
begroting voor dorpsbudgetten.
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9. Minimabeleid 2020-2024

Woordvoering door raadsleden de Vries, Herkströter-van Oijen, Nanninga, 
van de Wal, Markhorst, Zuidema en Waal.
Reactie namens het college door wethouder de Visser.
Zij zegt de raad kwartaalrapportages m.b.t. de uitvoering van het 
Minimabeleid toe. Deze kunnen worden opgenomen in bredere periodieke 
rapportage Sociaal Domein

Raadslid Herkströter-van Oijen dient namens de SP fractie de motie: Elk 
kind verdient een feestje in. Naar aanleiding van het antwoord van de 
wethouder geeft raadslid Herkströter-van Oijen aan dat de motie niet in 
stemming behoeft te worden gebracht.

De raad stelt het Beleidsplan ‘Minimabeleid gemeente het Hogeland 2020-
2024 vast en heeft kennis te nemen van het uitvoeringsplan ‘Iedereen doet 
mee in het Hogeland’. Ook heeft de raad kennisgenomen van de gewijzigde 
regeling Compensatie Eigen Risico Chronisch Zieken en Gehandicapten.

10. Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Maarweg Uithuizen

Woordvoering door raadslid Steenman. Reactie namens het college door 
wethouder Dijkhuis.

De raad stelt het bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen ongewijzigd vast, 
evenals het beeldkwaliteitsplan bebouwing Maarweg.

11. Verordening Kwaliteit Uitvoering VTH taken

De raad heeft de Verordening kwaliteit uitvoering VTH-taken Het Hogeland 
vastgesteld en heeft besloten de bestaande verordeningen van de 
gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond per gelijke datum in 
te trekken.

Geen woordvoering.
De raad stelt de Verordening Kwaliteit Uitvoering VTH-taken vast. 

12. Toedeling Financiële middelen Nationaal Programma Groningen

Woordvoering door raadsleden Visser, Cleerdin, Koopmans, Smits, 
Torringa, van Keijzerswaard, de Jong. Reactie namens het college door 
wethouder Rutgers.

De raad besluit in te stemmen met de Financiële opbouw Nationaal 
Programma Groningen.
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13. Najaarsnota 2019

Woordvoering door raadsleden Kersaan, van Keijzerswaard, de Jong, 
Herkströter-van Oijen, Berghuis, Steenman.

Reacties namens het college door wethouders Dijkhuis, Blok, de Visser en 
Rutgers.
Toezeggingen:
- Een plan-de-campagne om in control te komen zal ter bespreking aan 

de Auditcommissie worden voorgelegd
- De raad ontvangt een tussenrapportage m.b.t. de prestaties van Ability

De raad besluit kennis te nemen van de Najaarsnota van Het Hogeland en 
de structurele en incidentele mutaties in de najaarsnota vast te stellen. Deze 
voor het jaar 2019 te dekken uit de Algemene Reserve.
De raad besluit ook:
-  het budgetoverhevelingsvoorstel vast te stellen en deze budgetten met 

een totale omvang van € 2.704.180 te doteren aan de reserve 
jaarovergang;

- een bestemmingsreserve ‘Verkoop onderwijsgebouwen’ en een  
bestemmingsreserve ‘Waddenkustopgave’ te vormen.

14. Vaststellen belastingverordeningen 2020

Woordvoering door raadsleden Herkströter-van Oijen. Reactie namens het 
college door wethouder Dijkhuis.

De raad besluit de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
- verordening onroerende zaakbelasting 2020
- verordening roerende zaakbelasting 2020
- verordening rioolheffing 2020
- verordening forensenbelasting 2020;
- verordening toeristenbelasting 2020
- verordening leges incl. bijbehorende tarieventabel 2020;

De leden van de fractie van de SP worden geacht tegen het voorstel om de 
verordening forensenbelasting 2020 vast te stellen te hebben gestemd. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2020.

Henk Jan Bolding Pieter Norder
voorzitter griffier  


