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Besluitenlijst
Raadsavond van 16 februari 2017
Besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, H. Jager, J.H. Knol, P.
Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, B. Okken, J.K. van
den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H.
Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink
en C. Elken (griffier)
Verder aanwezig: de wethouders A.W. Hiemstra, J. Steenbergen, G. Vos en H.B. Giethoorn en A.J.
van Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: S.M. van Eck en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
Er worden geen mondelinge vragen gesteld

4.

Initiatiefvoorstel zondag openstelling
De fracties van CDA, Gemeentebelangen, PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks leggen een
stemverklaring af.
Mevrouw Jager verzoekt om hoofdelijke stemming.
Er wordt (hoofdelijk) als volgt gestemd:
CDA Mastwijk en Nanninga stemmen voor en Bertels, Bouius, Koekoek, Kreuze, Kroezen en
Otten stemmen tegen het voorstel.
Gemeentebelangen 7 stemmen voor het voorstel.
SP 4 stemmen tegen het voorstel.
PvdA 3 stemmen voor het voorstel.
ChristenUnie 3 stemmen tegen het voorstel.
VVD 3 stemmen voor het voorstel.
D66 1 stem voor het voorstel.
GroenLinks 1 stem tegen het voorstel.
De voorzitter constateert dat de raad met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen het
initiatiefvoorstel zondag openstelling aanneemt.

5.

Vaststelling besluitenlijst van 2 februari 2017
De heer Benjamins merkt op dat in de besluitenlijst staat opgenomen dat hij namens de
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fractie van de SP mondelinge vragen heeft gesteld over de meerkostenregeling. Dit is niet
correct. De vragen zijn gesteld door mevrouw Van den Oord.
De voorzitter zegt toe dat het verslag op dit punt wordt gewijzigd.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van
2 februari 2017 vaststelt.
6.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van SP, D66, GroenLinks en PvdA dienen de volgende motie vreemd aan de orde
van de dag in.
Motie
Datum
: 16 februari 2017
Fracties : SP, GroenLinks, D66 en PvdA
Onderwerp
: Meerkostenregeling
De raad van de gemeente Hoogeveen
Overweegt dat:
• De Meerkosten regeling in Hoogeveen pas sinds 1-1-2016 van kracht is;
• Na de evaluatie van deze regeling in oktober 2016 bleek dat de openstelling van deze
regeling te beperkt was, doordat alleen aanvragers met een inkomen tot 110% van het
Bijstand niveau hiervan gebruik konden maken;
• Te voorzien was dat voor 2016 veel inwoners gedupeerd zouden worden nadat de Wtcg
en de Cer is komen te vervallen;
• Herziening van de regeling voor 2017, door de grens te verhogen naar een inkomen tot
130% van het Bijstand niveau kan rekenen op brede instemming.
Is van mening dat:
• Wordt geconstateerd dat gedurende het 1e jaar na invoering van de regeling wordt het
beoogde doel van financiële ondersteuning van kwetsbare inwoners te beperkt is
opgesteld;
• Dat door de afschaffing van de Wtcg en de Cer een aantal chronisch zieken en mensen
met een beperking ernstig zijn benadeeld;
• Deze kwetsbare groep inwoners alsnog gecompenseerd dient te worden voor de
aanvankelijk te beperkte openstelling van deze regeling.
Roept het college op
• Uit te zoeken welke in 2016 afgewezen verzoeken onder de huidige verruiming wel in
aanmerking komen voor deelname aan deze regeling;
• Deze personen met terugwerkende kracht alsnog te compenseren en daarmee recht te
doen aan gemeentelijk maatwerk zoals de wetgever voor ogen heeft;
• De aangepaste regeling voor 2016 op grond van een inkomen tot 130% van het
Bijstand niveau alsnog met terugwerkende kracht open te stellen voor nieuwe aanvragers
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fractie van
SP
D66
GroenLinks
PvdA
J.K. van den Oord- van der Bie P. Scheffers
G. Fidom
I. Oosting
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De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de motie met 9
stemmen voor en 21 stemmen tegen heeft verworpen.
De fracties van SP, D66, GroenLinks en PvdA stemmen voor de motie en de fracties van CDA,
Gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD stemmen tegen de motie.
7.

Sluiting besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de besluitvormende vergadering.

Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: B. Okken (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, W.
Dekker, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, H. Jager, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H.
Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H.
Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W.
Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink, M. Bakker-Maat, B. Buskes, J.
Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren (raadsadviseur)
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders A.W. Hiemstra, J. Steenbergen. G. Vos
en H.B. Giethoorn, C. Elken (griffier) en J. Lemstra (chief information manager).
1.

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Herinrichting raadzaal
Burgemeester Loohuis informeert de raad over de door het college uitgewerkte scenario’s
voor de herinrichting van de raadzaal.
De voorzitter constateert dat het onderwerp door kan voor de debat ronde op 9 maart 2017.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

