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Besluitenlijst
Raadsavond van 23 maart 2017
Opening plenaire vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, W.
Dekker, S.M. van Eck, 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 Oordvan 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: J. Bekkering, B. Okken 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.

Schorsing plenaire vergadering
De voorzitter schorst de plenaire vergadering.

Debatronde 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, 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. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F.
Strolenberg, W. Warrink, M Bakker-Maat, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas 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).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
De heer Kappers en de heer de Lange maken gebruik van het spreekrecht.
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3.

Brief van de gemeenteraad aan Treant.
Als vervolg op de dialoogbijeenkomst van maandag 20 maart 2017 bespreekt de raad de
conceptbrief met bijlagen aan Treant over het behoud van een volwaardig ziekenhuis. De
fractie van het CDA kondigt een amendement aan. De fractie van de VVD kondigt, mede
namens de PvdA, D66 en CDA een motie aan.

4.

Schorsing debatronde
De voorzitter stelt voor, gezien de aanwezigheid van de belangstellenden op de publieke
tribune aangaande dit onderwerp, de agenda te wijzigen. Hij stelt voor eerst de
besluitvormende ronde en daarna het vervolg van de debatronde te behandelen. De
voorzitter constateert dat de raad instemt met dit voorstel en schorst de debatronde.

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, 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. PrinsVosmeijer, 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, M.
Bakker-Maat, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: B. Okken en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Heropening besluitvormende vergadering
De voorzitter heropent de besluitvormende vergadering.

2.

Brief van de gemeenteraad aan Treant
De fractie van het CDA dient het volgende amendement in.
Amendement
Vergadering van: 23 maart 2017
Raadslid
: Martin Nanninga
Onderwerp
: Brief van de gemeenteraad aan Treant
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
De huidige tekst:
Op basis van het ingebrachte op 13 februari en 20 maart, roepen wij u op om niet eenzijdig te
komen met plannen voor locatieprofilering. In plaats daarvan verzoeken wij u dringend de
dialoog te zoeken met inwoners, gemeenteraad, college van B&W en andere
maatschappelijke partners zoals huisartsen, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. De
uitkomsten van deze dialogen moet een gezamenlijk beeld opleveren, dat vervolgens kan
worden uitgewerkt tot een regiovisie op het ziekenhuislandschap met voldoende draagvlak.
Hiervoor is het van belang dat we met elkaar vanuit een gezamenlijk startpunt beginnen. We
willen u dan ook dringend verzoeken de huidige visie terzijde te schuiven en geen
onomkeerbare besluiten te nemen. Alleen dan kunt u met open vizier het gesprek aangaan
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met de stakeholders.
Wordt als volgt gewijzigd:
Op basis van het ingebrachte op 13 februari en 20 maart, roepen wij u op om niet eenzijdig te
komen met plannen voor locatieprofilering. In plaats daarvan verzoeken wij u dringend de
dialoog te zoeken met inwoners, gemeenteraad, college van B&W en andere
maatschappelijke partners zoals huisartsen, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. De
uitkomsten van deze dialogen moet een gezamenlijk beeld opleveren, dat vervolgens kan
worden uitgewerkt tot een visie op het ziekenhuislandschap als onderdeel van een breed
gedragen integrale visie op het zorglandschap.
Hiervoor is het van belang dat we met elkaar vanuit een gezamenlijk startpunt beginnen. We
willen u dan ook dringend verzoeken de huidige visie terzijde te schuiven en geen
onomkeerbare besluiten te nemen. Alleen dan kunt u met open vizier het gesprek aangaan
met de stakeholders.
Toelichting:
Voor onze regio ligt er een grote opgave rondom het zorglandschap. In Drenthe stijgt het
aantal 65-plusser tussen 2015 – 2040 van 19% naar 29%. De gemiddelde zorgkosten liggen in
deze regio hoger dan in de rest van Nederland, het zorggebruik stijgt de komende jaren met
20% in 2020. De budgetten stijgen slechts met 1%. En het aantal inwoners in het gebied van
Treant met 9% daalt in 2040. Daar zit een spanning op. Mensen worden ouder, meer
zorgvraag maar minder geld. Dit vraagt om een brede zorgvisie. Hoe voorkomen we dat
mensen in het ziekenhuis komen? hoe zorgen we dat mensen gezond oud worden? Dit vraagt
van het zorglandschap een schouder-aan-schouder aanpak, het formuleren van een
gezamenlijke ambitie, opgave en visie. Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen,
gemeenten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen etc. etc. moeten hier samenwerken.
Ziekenhuiszorg is hier een belangrijk onderdeel van maar niet het enige. Er moet een breed
gedragen visie komen op het brede zorglandschap.
CDA, Martin Nanninga
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het amendement
unaniem aanneemt.
De fracties van De VVD, PvdA, D66 en CDA dienen de volgende motie in.
Motie
Datum
: 23 maart 2017
Onderwerp
: Vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht Treant
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 23 maart 2017,
Verzoekt/wenst:
• een afspraak te maken met de Raad van Toezicht en een delegatie van college en
raadsleden met als doel om te spreken over de brede wens vanuit de samenleving
rond versterking van lokale (ver)binding binnen de raad van toezicht
En gaat over tot de orde van de dag.
VVD, Mark Strolenberg
PvdA, Inge Oosting
D66, Peter Scheffers
CDA, Martin Nanninga
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De voorzitter constateert dat de raad de motie zonder hoofdelijke stemming unaniem
aanneemt. Hij merkt op dat de aangepaste brief vrijdag 24 maart 2017 wordt overhandigd
aan de Raad van Bestuur van Treant.
3.

Herinrichting raadzaal
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het voorstel met de
keuze voor vervolgstappen voor herinrichting raadzaal aanneemt. De fracties van
ChristenUnie en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.

4. Woonvisie2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in
Amendement
Vergadering van
: 23 maart 2017
Raadslid
: Mark Strolenberg
Onderwerp
: Woonvisie Hoogeveen 2017-2020
Stelt in dit amendement de volgende wijziging in de ‘Woonvisie Hoogeveen 2017-2020’ voor:
Toevoegen onder hoofdstuk “Onze buurten en dorpen zijn leefbaar en gemengd” op bladzijde
28 een nieuwe (extra) ambitie:
Bevorderen aanleg glasvezel in heel Hoogeveen.
De kwaliteit van wonen en werken wordt vandaag de dag ook bepaald door digitale
bereikbaarheid. Een glasvezel aansluiting vergroot de leefbaarheid en geeft een woning
meerwaarde. Glasvezel geeft meer mogelijkheden voor zorg op afstand, thuis werken,
dataopslag in de cloud, tv-on demand en vele andere digitale diensten in combinatie met
domotica.
De gemeente benadert en faciliteert partijen om ervoor te zorgen dat in 2020 op meer
plekken in Hoogeveen glasvezel beschikbaar is.
Toelichting
Er zijn veel economische- en maatschappelijke baten te behalen bij het beschikken over meer
glasvezelverbindingen in Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft in het verleden
ondersteuning geboden bij de aanleg van glasvezel in de kern en doet dit momenteel ook bij
de aanleg in het buitengebied. Domotica wordt ook specifiek in de tekst genoemd. Daarbij
gaat het om de vraag naar snel internet in combinatie met (domotica)toepassingen in huis. Je
kunt hierbij denken aan: persoonsalarmeringsapparatuur, elektronisch slot, videodeurtelefonie en tweeweg beeld- en geluidsverbindingen tussen bewoners/zorgcliënt.
Opname van de ambitie in de woonvisie verankert en verstevigt het gevoerde beleid en
moedigt aan om ermee door te gaan tot de uiteindelijke doelstelling is gehaald: aanleg van
glasvezel in heel Hoogeveen.
Naam fractie: VVD
Handtekening: Mark Strolenberg
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het amendement met de
tekstuele wijziging unaniem aanneemt.
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De fracties van D66, SP, GroenLinks en PvdA dienen de volgende motie in.
Motie
Datum
: 23 maart 2017
Fractie
: D66, SP, GroenLinks en PvdA
Onderwerp
: Energieneutraal centraal
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Constateert dat :
a. op 12 december 2015 bijna 200 landen een nieuw bindend VN-klimaatakkoord hebben
gesloten om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan;
b. in het Nederlands Energieakkoord is afgesproken dat de VNG, Bouwend Nederland, natuuren milieufederaties en anderen de regionale allianties effectiever in zullen zetten en
versterken voor de koopsector;
c. de Rijksoverheid vanaf 1 januari 2021 alleen energieneutrale gebouwen toestaat (label A of
B);
d.op 23 maart 2017 de Woonvisie 2017-2020 van de ter goedkeuring aan de raad voorligt.
Overweegt het volgende:
I. energieneutraal bouwen bijdraagt aan het tegengaan van de schadelijke gevolgen van
klimaatverandering;
II. energieneutrale gebouwen en ‘NulopdeMeter’-woningen op lange termijn, door de lagere
energielasten, een gunstig effect hebben op de betaalbaarheid ervan;
III. er inmiddels voldoende bedrijven en technische innovaties voor handen zijn om
energieneutraal bouwen te realiseren.
IV. de gemeente Hoogeveen:
a.
als doelstelling heeft in 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn;
b.
duurzaamheid promoot in de breedste zin van het woord;
c.
met het oog op deze een voorbeeldfunctie heeft.
Verzoekt het college het volgende:
1.
om het gesprek aan te gaan met bouwende bedrijven (zoals projectontwikkelaars en
woningcorporaties) en particulieren die een bouwvergunning aanvragen, met als concreet
doel uiterlijk vanaf 2018 zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen en te renoveren;
2.
aan de raad te rapporteren welke mogelijkheden er zijn om huidig beleid aan te
passen om energieneutraal bouwen te faciliteren door het inzetten van middelen als
grondprijs, leges, vergunningen, contracten en informatie over financiering;
3.
de raad voor het zomerreces van 2017 te informeren over de eerste uitkomsten van
de onder 1. en 2. van deze motie geformuleerde verzoeken.
Roept het college op
En gaat over tot de orde van de dag
D66, Peter Scheffers
SP, Martin Benjamins
GroenLinks, Gerard Fidom
PvdA, Wolter Dekker
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de motie unaniem
aanneemt.
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5. Jaarrekening 2015 Stichting Bijeen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de jaarrekening 2015 van
de stichting Bijeen vaststelt.
6.

Vaststelling besluitenlijst van 9 maart 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van
9 maart 2017 vaststelt.

6a. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen kondigen de
volgende motie vreemd aan de orde van de dag aan.
Motie
Datum
: 23 maart 2016
Fractie
: CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks,PvdA en Gemeentebelangen
Onderwerp: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
De raad van de gemeente Hoogeveen
Overweegt het volgende:
In het klimaatakkoord van Parijs (2015) spraken 195 landen af de opwarming van de aarde te
beperken tot ruim onder de twee graden. Dit vraagt van elke organisatie en sector om
stappen te zetten richting klimaatneutrale bedrijfsvoering. Klimaatbewust inkopen kan op
verschillende manieren: energiezuinigheid, slimmere logistiek, minder reizen of slimmer
materiaalgebruik.
- Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben tijdens het congres
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op 8 december 2016 nieuwe afspraken gemaakt over
maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit betekent dat er bij de inkoop van diensten en
goederen in alle fasen rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische
factoren van duurzaamheid.
- Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 geeft in hoofdlijnen aan
wat de gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn.
- Op 30 juni 2016 heeft de raad de motie duurzaamheid aangenomen. Eén van de onderdelen
van deze motie is het inkoopbeleid van de gemeente.
- Op dit moment is het inkoopbeleid van de SWO en de gemeente Hoogeveen geharmoniseerd.
Ons college is verantwoordelijk voor de SWO.
Roept het college op:
1. Om te onderzoeken welke financiële consequenties het ondertekenen van het manifest MVI
heeft.
2. Om in kaart te brengen wat er op dit moment al gebeurd binnen de SWO.
3. Om een activiteitenplan (met doelen) en tijdpad voor een termijn van vier jaar op te stellen.
Daarbij de monitoring van de ontwikkelingen en kennisbevordering van maatschappelijk
verantwoord inkoop in de organisatie in beeld te brengen en de raad daar twee keer per jaar
over te informeren.
4. Om te onderzoeken of er binnen de organisatie behoefte is aan workshops om kennis op te
doen en te vergroten op het gebied van MVI.
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5. Om voor de zomervakantie een informatieavond (of middag) te organiseren om vanuit het
manifest MVI de organisatie voorbeelden te laten zien hoe er in de praktijk gewerkt kan
worden en daarbij de verbinding met ‘buiten’ te leggen.
6. Op korte termijn aan te geven hoe u deze motie gaat uitvoeren.
En gaat over tot de orde van de dag
CDA, K. Kroezen
ChristenUnie, Wim Warrink
SP, Martin Benjamins
GroenLinks, Gerard Fidom
PvdA, Inge Oosting
Gemeentebelangen, Erwin Slomp
De motie wordt gesteund door de fracties van ChristenUnie en D66.
Wethouder Hiemstra zegt toe:
• Er komt een actieplan waarin de doelen en ambities van het manifest worden
uitgewerkt. Hierin wordt ook een financiële component opgenomen. Het
uitgewerkte actieplan komt terug naar de raad.
Met deze toezegging besluiten de fracties de motie niet meer in te dienen.
De voorzitter constateert dat het college de motie overneemt en daarom niet meer wordt
ingediend.
7.

Sluiting besluitvormende vergadering
De voorzitter merkt op dat het voor de heer Hiemstra, in verband met zijn benoeming tot
waarnemend burgemeester van Appingedam, de laatste raadsvergadering is als wethouder
van Hoogeveen. Hij bedankt de heer Hiemstra voor zijn inzet. De voorzitter sluit de
besluitvormende vergadering.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: G. Fidom (voorzitter), 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, 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, R. Bisschop, 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, ambtenaar A. v.d. Berg en C. Elken (griffier).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Algemeen Plaatselijke Verordening
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De raad bespreekt de geactualiseerde plaatselijke verordening (APV).
Burgemeester Loohuis zegt toe:
• De mogelijkheden te onderzoeken om de APV voor communicatieve doeleinden te
verhelderen.
De voorzitter constateert dat het onderwerp door kan naar de besluitvormende ronde op
20 april 2017.
4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

