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Besluitenlijst
Raadsavond van 18 mei 2017
Informerende ronde
Aanwezig: B. Okken (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, 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 (vanaf 19.07
uur), J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga,
P.H. Oosterlaak, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis (vanaf 19.21 uur), E. Scheffers, G.W. Slomp,
A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink, B. Buskes, J. Prakken, J. Top-de Jong, G.
Vos-Baas en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos,
H.B. Giethoorn, L. Otten en O. Hoekstra (ambtenaar).
1. Opening
De voorzitter opent de informerende ronde.
2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Actualisatie mobiliteitsvisie
Wethouder Steenbergen informeert de raad over de actualisatie van de mobiliteitsvisie.
Wethouder Steenbergen zegt toe:
• Dat de evaluatie centrumruit aan de raad wordt toegezonden.

4.

Schorsing informerende ronde
De voorzitter schorst de informerende ronde.

Plenaire vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, 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, B.
Okken, P.H. Oosterlaak, J.M. Pomper (vanaf punt 5 van de besluitvormende ronde), 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 J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten.
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins, J.K. van den Oord-van der Bie, I. Oosting en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Opening besluitvormende vergadering
De voorzitter opent met een moment van stilte.
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2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

4.

Jaarrekening 2016
Er worden twee amendementen ingediend.

Amendement
Vergadering van
Raadslid
Onderwerp

: 18 mei 2017
: Mark Strolenberg
: Bestemmingsvoorstel voorziening voor innovatie sociaal domein

De fractie van de VVD stelt het volgende amendement voor:
Toevoegen aan de jaarrekening 2016 op pagina 14 het bestemmingsvoorstel:
Voorziening innovatie sociaal domein
Om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers te bevorderen en versterken, wil de gemeente
een deel van de niet benutte Rijksgelden voor (jeugd, zorg en werk gerelateerde) taken binnen het
sociale domein gebruiken om, een voorziening van 250.000 euro creëren. Dit om toekomstige
initiatieven binnen het sociale domein die kunnen leiden tot slimmere, efficiënte en innovatieve
oplossingen te kunnen bekostigen.
Toelichting
Met dit amendement wordt recht gedaan aan de toezegging van het college van 30 juni 2016 om de
inhoud van de VVD/ CDA motie “Innovatie Sociaal Domein” mee te nemen bij de uitwerking van een
(burgerparticipatie / right to challenge) voorstel.
Op dit moment zijn er veel maatschappelijke initiatieven zoals zorg-, energie coöperaties en kleine
sociaal innovatieve wijkontwikkeling.
Door de voorziening vast te leggen voor innovaties in het sociaal domein kunnen inwoners en
maatschappelijke organisaties eenmalige ondersteuning krijgen om processen, diensten of producten
te verbeteren en meer laten aansluiten bij (toekomstige) behoefte binnen de transformatie van het
sociaal domein.
Het is van groot belang dat overheden actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie,
door te ‘zorgen dat’ zaken gebeuren in plaats van te ‘zorgen voor’.
Bovendien past dit in het proces van bestuurlijke innovatie, waar op dit moment hard aan gewerkt
wordt door inwoners, organisatie en bestuur.
Om te bepalen welke initiatieven in aanmerking komen voor ondersteuning, moeten ze worden
getoetst aan de beleidsdoelen. Hierbij kan gedacht kan worden aan doelen zoals het stimuleren van
zelfredzaamheid, samenwerken op het gebied van zorg of het voorkomen van problemen (preventie).
Naam fractie: VVD
Handtekening: Mark Strolenberg
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Amendement
Vergadering van
Raadsleden
Onderwerp

: 18 mei 2017
: Ida Gerda Emmens (PvdA), Peter Scheffers (D66), Philip Oosterlaak
(SP)
: Bestemmingsvoorstel voorziening sociaal domein

De fracties van de PvdA, D66 en SP stellen het volgende amendement voor:
Toevoegen aan de jaarrekening 2016 op pagina 14 het bestemmingsvoorstel:
Voorziening Sociaal Domein
Het positieve jaarsaldo 2016 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet beschikbaar houden voor het
Sociaal Domein door het instellen van een bestemmingsreserve Sociaal Domein.
Toelichting:
Het is nodig om de overschotten binnen het sociaal domein te behouden en ruimte te creëren om met
financiële middelen te kunnen schuiven omdat:
• er sprake is van een spanningsveld tussen de budgetten WMO, Jeugdzorg en de
Participatiewet in verhouding tot de vraag en inrichting van zorg in Hoogeveen;
• er de komende jaren lagere rijksbijdragen lijken te zijn;
• deze middelen kunnen worden aangewend voor eventuele reparaties, vernieuwingen of
op een andere plek in het sociaal domein waar de komende jaren een tekort is;
• hiermee wordt voorkomen dat er binnen het sociaal domein tekorten worden
weggewerkt door meer zorg voor minder geld te moeten leveren;
• hiermee de kwaliteit en continuïteit van zorg beter is geborgd;
• hieruit budget kan worden aangewend om slimmere, efficiënte en innovatieve
oplossingen te kunnen bekostigen.
• met deze bestemmingsreserve sociaal domein, het positieve jaarresultaat ook
daadwerkelijk binnen het sociaal domein wordt ingezet
Het amendement van de VVD wordt met 4 stemmen voor en 23 tegen verworpen. De fracties van
VVD en D66 stemmen voor het amendement. De overige fracties stemmen tegen.
Het amendement van PvdA, D66 en SP wordt met 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
De fracties van PvdA, D66 en SP stemmen voor het amendement. De overige fracties stemmen
tegen.
De voorzitter constateert dat de raad instemt met de voorliggende voorstellen, met dien verstande
dat de fracties van de PvdA, SP en D66 niet instemmen met het terugstorten van het positieve saldo
Sociaal Domein in de algemene reserve.
5.

Bestemmingsplan De Santbrincke 2016
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met de
vaststelling van het bestemmingsplan De Santbrincke 2016.
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6.

Waterleidingmaatschappij Drenthe
De voorzitter constateert dat de raad met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen instemt
met de bekrachtiging van de geheimhouding documenten WMD. De fracties van SP, D66,
GroenLinks en VVD stemmen tegen het voorstel.

7.

Vaststelling besluitenlijst van 20 april 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 20
april 2017 vaststelt.

8.

Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter legt aan de raad voor het debat “Wijziging afvalinzamelsysteem”, dat staat
geagendeerd na de pauze, uit te stellen naar een later moment voor het zomerreces in
verband met tijdgebrek. De voorzitter constateert dat de raad hier unaniem mee instemt.
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: G. Fidom (voorzitter), J. Bekkering, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, H. Jager,
J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, B. Okken, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, B. Buskes, J. Top-de Jong, J. Weggemans en C. Elken
(griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos en L. Otten.
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door dhr. De Haan, dhr. Veldman,
dhr. K. Raven, mw. Van Dalfsen, mw. Hoekstra, dhr. Kikkert en dhr. Baas.

3.

Actualisatie ontwikkelingsvisie Stadscentrum
De raad bespreekt de actualisatie van de ontwikkelingsvisie Stadscentrum.
Wethouder Otten zegt toe:
• Dat kindvriendelijkheid bij de inrichting van de Hoofdstraat zeker wordt
meegenomen;
• Een evaluatie over de visie te plannen na één jaar;
• Te kijken naar mogelijkheden tot herinrichting van het Van Echtenplein.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 1 juni 2017.

4.

Schorsing debatronde
Omdat het debat over “Wijziging afvalinzamelsysteem” vervalt sluit de voorzitter de
debatronde.
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Debatronde Commissiekamer 1
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Bakker-Maat, I.G. Emmens, J. van der Heide, J. Giethoorn,
W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, P.H. Oosterlaak, H. Pullen-Muis, J. Stoefzand, M.F.
Strolenberg, W. Warrink, J. Prakken, G. Vos-Baas en P. Kuiper (griffie).
Verder aanwezig: wethouder H.B. Giethoorn.
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
De raad bespreekt de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 1 juni 2017.

4. Schorsing debatronde
Omdat het debat over “Wijziging afvalinzamelsysteem” vervalt sluit de voorzitter de
debatronde.
Informerende ronde
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M.
van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, 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, H.G. PrinsVosmeijer, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, W. Warrink, J. Prakken en
C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos,
H.B. Giethoorn, dhr. Van Oostrum (ambtenaar), dhr. Loof (RvC) en dhr. Koppen (Lagroup).
1.

Heropening
De voorzitter heropent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Presentatie bedrijfsplan en raadsvoorstel Tamboer
Wethouder Giethoorn, dhr. Loof en dhr. Koppen informeren de raad over de plannen met
betrekking tot theater De Tamboer.

4.

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

