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Besluitenlijst
Raadsavond van 1 juni 2017
Informerende ronde
Aanwezig: G. Fidom (voorzitter), M. Bakker-Maat, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M.
van Eck, 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 (vanaf 19.08 uur), I.
Oosting, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, A.A. Steenbergen, J.
Stoefzand, M.F. Strolenberg (vanaf 19.10 uur), W. Warrink, B. Buskes, J. Prakken (vanaf 19.07 uur), J.
Top-de Jong, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen,
H.B. Giethoorn, L. Otten, J. van Oostrum (ambtenaar), H. Loof (voorzitter stuurgroep C1) en C. Elken
(griffier).
1. Opening
De voorzitter opent de informerende ronde.
2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Presentatie plannen culturele instellingen
De raad wordt geïnformeerd over de plannen voor de doorontwikkeling van de culturele
instellingen. De voorzitter van de stuurgroep C1, de heer H. Loof geeft hierover een

presentatie. Hij zegt toe informatie over de gezamenlijke PR en de betrokkenheid
van vrijwilligers aan de raad toe te sturen.

4.

Sluiting informerende ronde
De voorzitter sluit 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, 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, I. Oosting, 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 J. Steenbergen, H.B. Giethoorn en L. Otten en A.J. van Dooren
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins, I.G. Emmens, P.H. Oosterlaak 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
De heer Kreuze (CDA) stelt mondelinge vragen over het afhaken van CIF bij de aanleg van
glasvezel.
Wethouder Steenbergen antwoordt dat CIF is afgehaakt, omdat ze het grote aantal
aanvragen niet aankunnen. Daarom gaan we het nu zelf doen. Het is de bedoeling in
september te starten met de vraagbundeling. Prioriteit komt daarbij te liggen op de “witte
gebieden” waar nog geen snel internet is. De gemeente werkt hierbij samen met de provincie
en Rendo.

4. Benoeming lid werkgeverscommissie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt de benoeming
van de heer G.W. Slomp als lid van de werkgeverscommissie voor de huidige raadsperiode.
5.

Actualisatie ontwikkelingsvisie stadscentrum
Er worden één motie en drie amendementen ingediend.
Mevrouw M. Bakker-Maat geeft aan niet te zullen deelnemen aan de besluitvorming over dit
onderwerp, omdat zij belanghebbende is.
De fracties van D66 en VVD dienen de volgende motie in:
Motie Samen Besturen
Datum
: 1 juni 2017
Onderwerp
: Tamboerpassage
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 1 juni 2017,
Constateert dat:
• op 18 mei 2017 de Raad van Hoogeveen debat voerde over de Ontwikkelingsvisie
Stadscentrum;
• voorafgaand aan dit debat een groot aantal ondernemers insprak over de plannen voor de
Tamboerpassage, zoals in de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum is opgenomen;
• een stevige discussie over wel of geen goede communicatie doorgaans een teken is dat
deze communicatie onvoldoende is geweest.
Overweegt dat:
• goede communicatie essentieel is voor het draagvlak van de ontwikkelingsvisie van het
stadscentrum;
• gezien de inspraakreacties deze communicatie in onvoldoende mate aanwezig is geweest
bij de ondernemers van de Tamboerpassage.
Stelt het volgende voor:
1. de stemming over de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum aan te houden;
2. dialoogsessies op te starten tussen de ondernemers en pandeigenaren van de
Tamboerpassage en de Raad en het College;
3. de uitkomst van die dialoogsessies te verwerken in een definitieve Ontwikkelingsvisie
Stadscentrum en deze uiterlijk in de tweede helft van 2017 vast te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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D66, Peter Scheffers
VVD, Hennie Jager
De voorzitter constateert dat de motie met 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen wordt
verworpen. De fracties van D66, VVD en GroenLinks stemmen voor de motie. De fracties van
CDA, Gemeentebelangen, SP, PvdA en ChristenUnie stemmen tegen de motie.
De fracties van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie dienen het volgende amendement
in:
Amendement
Vergadering van
Raadsleden
Onderwerp

: 1 juni 2017
: Be Okken (Gemeentebelangen), Peter Koekoek (CDA) en
Jan Bekkering (ChristenUnie)
: Actualisatie Ontwikkelingsvisie Stadscentrum

De fracties van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie stellen het volgende
amendement voor:
In de “Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 2017
(winkelgebied Hoogeveen)”, artikel 4, lid 4 onder c., de volgende zin:
De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de ondernemer.
Te wijzigen in:

De kosten van de taxatie zijn - in eerste aanleg - voor rekening van de ondernemer.
Toe te voegen na bovenstaande zin:
Na het sluiten van de overeenkomst, kunnen taxatiekosten worden gedeclareerd bij

De gemeente Hoogeveen.
Toelichting:
Het is niet redelijk dat de kosten eenzijdig bij de ondernemers worden neergelegd.
Na het sluiten van een overeenkomst willen wij de taxatiekosten terugbetalen aan
de ondernemers als tegemoetkoming in de kosten.

De voorzitter constateert dat het amendement met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen is
aangenomen. De fracties van CDA, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie, PvdA en
GroenLinks stemmen voor het amendement. De fracties van VVD en D66 stemmen tegen het
amendement.
De fracties van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, SP en PvdA dienen het volgende
amendement in:
Amendement
Vergadering van
Fractie
Onderwerp

: 1 juni 2017
: CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie
: Actualisatie ontwikkelingsvisie stadscentrum
Verplaatsingssubsidie
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Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
• Artikel 4c te hernoemen tot Artikel 4d
• Als nieuw artikel 4c toe te voegen:
“Op de in artikel 4b genoemde regeling ter overbrugging kan alleen aanspraak gemaakt
worden wanneer de toekomstige huurprijs door de in artikel 7.1 genoemde taxateurs is
beoordeeld als marktconform.”
• Aan artikel 7.1:
“Het college wijst een aantal onafhankelijke taxateurs aan die gemotiveerd kunnen adviseren
over de hoogte van het eigenaarsdeel”
Toe te voegen:
“en toekomstige huurprijzen kunnen beoordelen als marktconform.”
Toelichting:
Te hoge huurprijzen leiden tot onnodige leegstand in het kernwinkelgebied. Door
verplaatsende ondernemers te helpen te hoge huurprijzen te financieren, subsidieert de
gemeente feitelijk het hoog houden van deze huurprijzen. Uiteindelijk is hierbij niet de
ondernemer, maar slechts de verhuurder gebaat. De fracties van CDA, Gemeentebelangen en
ChristenUnie willen daarom dat er goed gekeken wordt naar marktconforme huurprijzen en
dat de regelingen alleen dan gelden wanneer er marktconforme huurprijzen betaald worden.
Namens de fractie van
CDA Hoogeveen, GB Hoogeveen, CU Hoogeveen, PvdA,
SP,
Peter Koekoek Be Okken
Jan Bekkering I. Oosting J. Pomper
De voorzitter constateert dat het amendement met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen
is aangenomen. De fracties van CDA, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie, PvdA en
GroenLinks stemmen voor het amendement. De fracties van VVD en D66 stemmen tegen het
amendement.
De fracties van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, SP en PvdA dienen het volgende
amendement in:
Amendement
Vergadering van
Fractie
Onderwerp

: 1 juni 2017
: CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, SP en PvdA
: Actualisatie ontwikkelingsvisie stadscentrum
Herontwikkeling Tamboerpassage
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

•
Pagina 16, tweede kolom, uit onderstaande tekst:
‘De keuze voor een compact centrumgebied betekent onder meer dat een aantal locaties
herontwikkeld moet worden; de Tamboerpassage is er één van.’
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• Onderstaande zinsnede te schrappen:
‘de Tamboerpassage is er één van.
• Pagina 30, ambitie, laatste zin:
‘De Tamboerpassage valt buiten het winkelgebied en wordt herontwikkeld’.
Vervangen door:
‘De Tamboerpassage valt buiten het winkelgebied en er zal samen met de ondernemers en
vastgoedeigenaren onderzocht worden hoe de toekomst van de passage eruit moet zien.’
Toelichting:
De fracties van CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie ondersteunen de stadsvisie in
zoverre dat het winkelgebied van Hoogeveen verkleind moet worden en de leegstand in het
kernwinkelgebied zo laag mogelijk moet zijn. Voornoemde fracties kunnen zich ook vinden in
de grenzen van het winkelgebied zoals aangegeven in de visie en zien mogelijkheden in
herontwikkeling van de Tamboerpassage. Het expliciet stellen dat de Tamboerpassage moet
worden herontwikkeld stuit echter op veel verzet bij de ondernemers van de passage. De
Tamboerpassage is bovendien particulier eigendom waarover de gemeente niet kan beslissen
dat dit herontwikkeld zal worden. Daarom stellen hiervoor genoemde fracties voor
bovengenoemde zinnen aan te passen.
Namens de fractie van:
CDA Hoogeveen, GB Hoogeveen, CU Hoogeveen, PvdA,
SP,
Peter Koekoek
Be Okken
Jan Bekkering I. Oosting J. Pomper
Het amendement van wordt met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De
fracties van CDA, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie en PvdA stemmen voor het
amendement. De fracties van VVD, D66 en GroenLinks stemmen tegen het amendement.
De voorzitter constateert dat de raad instemt met de gewijzigde actualisatie
ontwikkelingsvisie stadscentrum, met dien verstande dat de fracties van D66, VVD en
GroenLinks worden geacht tegen te hebben gestemd.
6.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met de
vaststelling van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2017.

7.

Bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan Schuinedijk 2015
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Fluitenberg, deelplan Schuinedijk 20 vaststelt.

8.

Vaststelling besluitenlijst van 18 mei 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 18
mei 2017 vaststelt.

9.

Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: B. Okken (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, K.F.J. Bertels,H. Bouius-Feijen, W.
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Dekker, S.M. van Eck, 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, I.
Oosting, 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, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas, J.
Weggemans en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, H.B. Giethoorn en L.
Otten en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
De heer E. Burema maakt gebruik van het spreekrecht.

3.

Mobiliteitsvisie
De raad bespreekt de actualisatie van de ontwikkelingsvisie Stadscentrum.
Wethouder Steenbergen zegt toe:
• Eind 2017 of januari 2018 te komen met de uitvoerings- en fietsnota;
• In gesprek te gaan met FlixBus over de mogelijkheden van een stopplaats in
Hoogeveen;
• In gesprek te gaan met vliegveld Hoogeveen over de mogelijkheden met drones;
• De mogelijkheden van Greenwheels te onderzoeken.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 15 juni 2017.

4.

Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M.
van Eck, 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, I.
Oosting, 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, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas, J.
Weggemans en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, H.B. Giethoorn en L.
Otten en C. Elken (griffier).
1.

Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.

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

Raadsvoorstel Tamboer
De raad bespreekt het raadsvoorstel over de Tamboer.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 15 juni 2017.

4. Sluiting debatronde en vergadering
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

