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Besluitenlijst
Raadsavond van 9 maart 2017
Besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, 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,
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: G. Fidom, J.K. van den Oord-van der Bie en de gemeentesecretaris T.N.
Kramer.
1.

Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.

2.

Vaststelling agenda
De heer Van Eck (PvdA) dient namens de PvdA, CDA en Gemeentebelangen een motie
vreemd aan de orde van de dag in. Deze motie gaat over een welkomstpakket voor nieuwe
ondernemers.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
Mevrouw Prins (Gemeentebelangen) stelt mondelinge vragen over de onrust die is ontstaan
naar aanleiding van de plannen voor de Tamboerpassage. Wethouder Hiemstra antwoordt
dat er verschil is gemaakt tussen vastgoedeigenaren en huurders. De Vereniging van
Eigenaren (VvE) is op 16 januari en 15 februari geïnformeerd. Op 22 maart volgt een nieuwe
bijeenkomst voor de VvE en aansluitend worden huurders geïnformeerd. Wethouder
Hiemstra begrijpt de behoefte aan duidelijkheid, maar die is nog niet te geven. Het college
heeft een visie geschreven die ter inzage ligt. Deze visie komt ook naar de gemeenteraad.
Uiteindelijk wordt het een traject van ondernemers en pandeigenaren. De gemeente legt
een visie voor, maar is geen eigenaar.
Mevrouw Oosting (PvdA) stelt vragen over de bezwaren van de FNV ten aanzien van de
geconstateerde uitzendconstructie voor medewerkers van Alescon. Wethouder Hiemstra
geeft aan dat in 2011 deze beleidsmatige keuze is gemaakt vanwege de lange wachtlijsten,
het hiermee mogelijk werd gemaakt dat er meer mensen aan het werk konden en de
flexibeler wordende arbeidsmarkt. FNV bondgenoten heeft vragen gesteld. Momenteel vindt
juridisch onderzoek plaats en wordt er gesproken met de FNV.
Wethouder Hiemstra zegt toe:
• Zodra er meer duidelijkheid is wordt de raad hierover geïnformeerd.
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4. Benoemen lid raad van toezicht STOVOH
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het voorstel unaniem
aanneemt. Namens de raad feliciteert hij de heer Janssens met zijn benoeming.
5. Bestemmingsplan Nieuweroord
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Nieuweroord vaststelt.
6.

Vaststelling besluitenlijsten van 14 en 16 februari 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijsten van
14 en 16 februari 2017 vaststelt.

6a. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van PvdA, CDA en Gemeentebelangen dienen de volgende motie vreemd aan de
orde van de dag in.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Datum
: 09 maart 2017
Onderwerp
: welkomstpakket voor nieuwe ondernemers
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 09 maart 2017,
Constateert dat:
• Hoogeveen veel ondernemers en ondernemingen kent;
• ondernemers en ondernemingen letterlijk en figuurlijk voor bedrijvigheid in Hoogeveen
zorgen;
• ondernemers en ondernemingen belangrijk zijn voor het terugdringen van de werkloosheid in
en buiten Hoogeveen.
Overweegt dat:
• startende ondernemers en ondernemingen niet altijd op de hoogte zijn van de afdeling
economische zaken van de gemeente en haar accountmanagers;
• startende ondernemers en ondernemingen niet altijd op de hoogte zijn van de faciliteiten die
de gemeente aan ondernemers en ondernemingen biedt;
• voor ondernemers en ondernemingen daardoor mogelijk (groei)kansen blijven liggen.
Verzoekt het college:
• nieuwe ondernemers en ondernemingen, zowel nieuw opgerichte als nieuw gevestigde, actief
te informeren over de diensten en faciliteiten die de gemeente aan ondernemers en
ondernemingen biedt;
• hiertoe een voorstel voor een welkomstpakket uit te werken en te presenteren aan de
gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA
: Stan van Eck
CDA
: Peter Koekoek
Gemeentebelangen
: Jan Giethoorn
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de motie unaniem heeft
aangenomen.
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7.

Sluiting besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de besluitvormende vergadering.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Benjamins, I.G. Emmens, J. van der Heide, H. Jager, J.H.
Kreuze, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H.
Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, W. Warrink, M. Bakker-Maat, R. Bisschop en C. Elken (griffier)
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders G. Vos en H.B. Giethoorn.
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Herinrichting raadzaal
De raad bespreekt de uitgewerkte scenario’s voor de herinrichting van de raadzaal. De
fracties van Gemeentebelangen, SP, PvdA en VVD spreken hun voorkeur uit voor een sobere
variant. De fracties van CDA en ChristenUnie geven aan meer te willen investeren.
De voorzitter vat de discussie als volgt samen. Er wordt nu niet fors geïnvesteerd, maar er
moet wel iets gebeuren. Ingezet wordt op techniek en audiovisuele middelen. Er wordt
budget gereserveerd voor de toekomst. Het presidium bereidt een voorstel voor ter
besluitvorming voor de raadsavond van 23 maart 2017.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.

Debatronde Commissiekamer I
Aanwezig: B. Okken (voorzitter), J. Bekkering, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, J.
Giethoorn, J.H. Knol, P. Koekoek, K. Kroezen, M.V. Nanninga, P.H. Oosterlaak, A.A. Steenbergen, J.
Stoefzand, M.F. Strolenberg, B. Buskes, J. Prakken, J. Top-de Jong, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren
(raadsadviseur)
Verder aanwezig: de wethouders A.W. Hiemstra en J. Steenbergen, A.J. van Dooren (raadsadviseur)
en D. Doornbos (beleidsadviseur wonen).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.
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3.

Woonvisie2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”
De raad bespreekt de woonvisie 2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”.

Wethouder Hiemstra zegt toe:
• De mogelijkheden te onderzoeken van een zgn. woningabonnement (zoals wordt toegepast
in Overijssel ) en van de energiecorporatie Reestdal.
• De prestatieafspraken met de woningcorporaties worden aan de raad toegezonden.
• De woonwagens worden toegevoegd aan de visie.
De voorzitter constateert dat het onderwerp door kan voor de besluitvormende ronde op
23 maart 2017.
4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.

Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: , M. Benjamins (voorzitter), J. Bekkering, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, I.G.
Emmens, J. van der Heide, H. Jager, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V.
Nanninga, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E.
Scheffers, G.W. Slomp, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Bakker-Maat, R. Bisschop, B. Buskes, J.
Prakken, G. Vos-Baas en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders A.W. Hiemstra, J. Steenbergen. G. Vos
en H.B. Giethoorn en Andrew Britt (onderzoeker BMC).
1.

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

BMC klantbelevingsonderzoek Werk en Inkomen
Wethouder Giethoorn informeert de raad over de resultaten van het door BMC uitgevoerde
klantbelevingsonderzoek Werk en Inkomen. De cijfers lieten een positieve stijging zien. Over
twee jaar volgt wederom een nieuw onderzoek.

4.

Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering

