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Besluitenlijst
Raadsavond van 29 juni 2017
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, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer,
H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, W. Warrink en C. Elken
(griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten, de
gemeentesecretaris T.N. Kramer, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins en J. Stoefzand.
1.

Opening plenaire vergadering
De voorzitter opent met een moment van stilte.

2.

Vaststelling agenda
De voorzitter constateert dat de raad, besluit agendapunt 3. Jaarrekening 2016 van de
Debatronde te laten vervallen en de agenda gewijzigd vast te stellen.

3.

Mondelinge vragen
De heer Pomper (SP) stelt mondelinge vragen over de speelmogelijkheden in het
Sterrenpark.
Wethouder Steenbergen antwoordt dat er voldoende speelmogelijkheden zijn rondom

het Sterrenpark. Er is destijds een speelplan opgesteld waarbij de inwoners nauw
betrokken zijn geweest.

4.

Schorsing plenaire ronde
De voorzitter schorst de plenaire ronde.

Debatronde 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, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer,
H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand (vanaf 16.15 uur), M.F.
Strolenberg, W. Warrink, en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten, de
gemeentesecretaris T.N. Kramer, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren
(raadsadviseur).
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1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
De heer Koster, directeur bestuurder van RSG Wolfsbos maakt gebruik van het spreekrecht.

3.

Jaarrekening 2016
Dit agendapunt is vervallen.

4.

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018
Samenwerkingsorganisatie
De raad debatteert over de Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018
Samenwerkingsorganisatie.
Allereerst houden de fractievoorzitters, op volgorde van fractie grootte, hun algemene
beschouwingen.
Daarbij wordt het volgende amendement aangekondigd: ·Optie1: ·Amendement·····
Vergadering van
: 13 juli 2017
Raadslid
: Mark Strolenberg (VVD)
Onderwerp
: Nieuwbouw scholen in Wolfsbos
Stelt in dit amendement de volgende wijziging in het raadsvoorstel Programmabegroting
2018-2021 voor:
Huidige tekst:
Wij besluiten
1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 van de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en geen zienswijze in te dienen.
Te wijzigen in:
Wij besluiten
1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, met dien verstande dat de geplande
investeringen voor de nieuwbouw van de Goudvink, De Krullevaar en aanpassingen in het
openbaar gebied Wolfsbos van totaal 4,67 miljoen euro pas gerealiseerd kunnen worden,
nadat de gemeenteraad heeft gesproken over de (onderwijshuisvestings)visie en heeft
bepaald dat deze aansluit bij de bouwplannen;
2. Kennis te nemen van de begroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 van de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en geen zienswijze in te dienen.
Toelichting
Deze maand zijn de plannen aangekondigd voor de bouw van een school voor de huisvesting
van kinderen van obs De Goudvink, cbs De Krullevaar en peuterspeelzaal Spelerwijs in
Wolfsbos.
Deze plannen zijn nog in de beginfase.
De (onderwijshuisvestings) visie is op dit moment ook nog in ontwikkeling.
Het is dan ook nog niet duidelijk of en in hoeverre de (onderwijshuisvestings)visie aansluit bij
de bouwplannen. Daarnaast is nog onvoldoende helder is of het geraamde budget toereikend
is.
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Omdat we het belangrijk vinden dat visie en uitvoering goed op elkaar worden afgestemd, is
het van belang dat de investeringen pas worden uitgevoerd als er voldoende helderheid is
over de aansluiting en financiën.
Of Optie 2: ·Amendement·····
Vergadering van
: 13 juli 2017
Raadslid
: Mark Strolenberg (VVD)
Onderwerp
: Nieuwbouw scholen in Wolfsbos
Stelt in dit amendement de volgende wijziging op pagina 103 van de Programmabegroting
2018-2021 voor:
Huidige tekst:
Huisvesting scholen
In 2016 is er een prioriteitenlijst uitgewerkt om de volgorde te kunnen bepalen welke
onderwijsgebouwen als eerste in aanmerking komen voor investeringen in het kader van
huisvesting.
Deze prioriteitenlijst is in april vastgesteld. Op basis van deze vastgestelde prioriteitenlijst zijn
zevenhuisvestingsvarianten uitgewerkt voor de scholen in Wolfsbos. Op basis van de
verschillende varianten is in de programmabegroting besloten om te kiezen voor variant 2,
namelijk vervangende huisvesting voor SBO de Kameleon en de Aventurijn aan de Lomanlaan
123 en nieuwbouw in de wijk Wolfsbos voor de basisscholen de Krullevaar en de Goudvink
inclusief een peuterspeelzaal. Op basis van dit besluit zijn een aantal investeringen in de
huisvesting van de scholen vervroegd naar 2017 en 2018. In 2017 is er € 870.000 beschikbaar
voor de verhuizing van SBO de Kameleon en Aventurijn. In 2018 is er € 4,67 miljoen
beschikbaar voor de nieuwbouw van de Krullevaar en Goudvink inclusief peuterspeelzaal en
aanpassingen in het openbaar gebied. De scholen nemen het initiatief voor het uitwerken van
de inhoudelijke samenwerking en het bouwplan. Als gemeente participeren we in dit proces
en ondersteunen we waar schoolbesturen dit vragen.
Te wijzigen in:
Huisvesting scholen
In 2016 is er een prioriteitenlijst uitgewerkt om de volgorde te kunnen bepalen welke
onderwijsgebouwen als eerste in aanmerking komen voor investeringen in het kader van
huisvesting.
Deze prioriteitenlijst is in april vastgesteld. Op basis van deze vastgestelde prioriteitenlijst zijn
zevenhuisvestingsvarianten uitgewerkt voor de scholen in Wolfsbos. Op basis van de
verschillende varianten is in de programmabegroting besloten om te kiezen voor variant 2,
namelijk vervangende huisvesting voor SBO de Kameleon en de Aventurijn aan de Lomanlaan
123 en nieuwbouw in de wijk Wolfsbos voor de basisscholen de Krullevaar en de Goudvink
inclusief een peuterspeelzaal. Op basis van dit besluit zijn een aantal investeringen in de
huisvesting van de scholen vervroegd naar 2017 en 2018. In 2017 is er € 870.000 beschikbaar
voor de verhuizing van SBO de Kameleon en Aventurijn. In 2018 is er € 4,67 miljoen
beschikbaar voor de nieuwbouw van de Krullevaar en Goudvink inclusief peuterspeelzaal en
aanpassingen in het openbaar gebied. Hieraan is echter de voorwaarde verbonden dat de
geplande investeringen pas gerealiseerd kunnen worden, nadat de gemeenteraad heeft
gesproken over de (onderwijshuisvestings)visie en heeft bepaald dat deze aansluit bij de
bouwplannen.
De scholen nemen het initiatief voor het uitwerken van de inhoudelijke samenwerking en het
bouwplan. Als gemeente participeren we in dit proces en ondersteunen we waar
schoolbesturen dit vragen.
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Toelichting
Deze maand zijn de plannen aangekondigd voor de bouw van een school voor de huisvesting
van kinderen van obs De Goudvink, cbs De Krullevaar en peuterspeelzaal Spelerwijs in
Wolfsbos.
Deze plannen zijn nog in de beginfase.
De (onderwijshuisvestings) visie is op dit moment ook nog in ontwikkeling.
Het is dan ook nog niet duidelijk of en in hoeverre de (onderwijshuisvestings)visie aansluit bij
de bouwplannen. Daarnaast is nog onvoldoende helder is of het geraamde budget toereikend
is.
Omdat we het belangrijk vinden dat visie en uitvoering goed op elkaar worden afgestemd, is
het van belang dat de investeringen pas worden uitgevoerd als er voldoende helderheid is
over de aansluiting en financiën.
Daarnaast worden de volgende moties aangekondigd:
Motie Fiets-voetpad Echtenseweg
Datum
: 13 juli 2017
Fracties
: CDA, Gemeentebelangen, VVD, SP en PvdA
Onderwerp
: Een veilige fiets-voetverbinding langs de Echtenseweg
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
veiligheid, recreatie en toerisme belangrijke pijlers voor ons gemeentelijk beleid zijn;
de Echtenseweg/Spiekampenweg veel gebruikt wordt door (recreatieve) fiets- en
voetgangers en een toenemend aantal hardlopers;
deze vanaf de kruising Nijstad/Echtenseweg tot aan de Hoogeveenseweg gebruik
moeten maken van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en dit daardoor geen
prettige en veilige route voor hen is;
een veilige fiets-/voetverbinding tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg eigenlijk een
ontbrekende schakel is in de infrastructuur;
er zowel langs de Echtenseweg/Spiekampenweg als onder de A28-viaduct de ruimte is
voor een veilige fiets-/voetverbinding (zie: bijlage);
in de gemeenteraad van De Wolden een motie, gelijk aan deze, wordt behandeld.
Overweegt dat:
met de komst van Plan Nijstad en Nijstad Oost het stukje Echtenseweg tussen de weg
Nijstad en de Koedijk nog waardevoller zal worden;
een veilige fiets-/voetverbinding dus een waardevolle toevoeging aan onze
infrastructuur zou zijn voor:
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Inwoners uit de wijken Erflanden, Nijstad en Nijstad Oost (creëert een veilige
wandelroute van 4km rond plas Nijstad)
o
Inwoners uit o.a. Echten en Zuidwolde (creëert veilige fietsroute tussen beide
plaatsen)
o
Recreanten en toeristen in het hele gebied
Roept het college op om:
in samenwerking met gemeente De Wolden de mogelijkheden te onderzoeken voor
een veilige fiets-/voetverbinding van de kruising Nijstad-Echtenseweg tot aan de
Hoogeveenseweg (zie: bijlage);
met een voorstel terug te komen naar de raad.
En gaat over tot de orde van de dag
CDA, Hetty Bouius
Gemeentebelangen, Erwin Slomp
VVD, Mark Strolenberg
SP, Jeroen Pomper
PvdA, Inge Oosting
o

Motie: duurzaamheid. Energieplatform RSG/Alfa college
Vergadering van: 13 juli 2017
Raadslid
: Peter Scheffers (D66), Gerard Fidom (GL) en Inge Oosting (PvdA)
Onderwerp
: Duurzaamheid. Financiële ondersteuning “klimaat expertise platform”.
Overwegend dat:
de gemeente Hoogeveen ambitieuze doeleinden voor het CO2 -neutraal worden heeft
geformuleerd;
er de komende jaren heel veel technische banen vrijkomen in de duurzame energieopwekking;
de techniek sector 'vergrijst' en dat er dringend behoefte is aan jong goed opgeleid
personeel;
Hoogeveen van oudsher veel bedrijvigheid in de technische sector heeft gekend en
nog steeds heeft;
het voortbestaan van goed techniekonderwijs voor Hoogeveen van groot belang is.
Is van mening dat:
het initiatief van RSG Wolfsbos en het Alfa College om een klimaat expertise platform
te bouwen grote kansen biedt om jongeren te interesseren en op te leiden voor
beroepen in de (duurzame) techniek;
daardoor ook de kansen voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen van de
gemeente Hoogeveen worden vergroot.
Verzoekt het college:
Dit unieke project door een financiële bijdrage van € 57.000,-- mogelijk te maken;
vanuit het programma Duurzamer Hoogeveen en eventueel vanuit de programma’s
Blijven meedoen aan Talentontwikkeling en Werken aan werk (Vierkant voor werk).
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie : D66
GroenLinks
PvdA
Naam : Peter Scheffers
Gerard Fidom Inge Oosting
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Motie
Datum
: 13 juli 2017
Fractie
: VVD
Onderwerp
: Kunstgrasvelden in de buitendorpen
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
• de toestand van de trainingsaccommodatie in matige toestand is volgens het
onderzoeksrapport van Sweco d.d. 28 februari 2017;
• clubs door de matige toestand in regenperioden niet of nauwelijks kunnen trainen en dit
de sportieve prestaties van de teams negatief beïnvloeden.
Overweegt dat:
• de leefbaarheid binnen de dorpen wordt vergroot door gebruik van de velden buiten de
trainingsuren door de inwoners;
• dit bijdraagt aan de sociale cohesie binnen de dorpen en dit verder zal versterken;
• de clubs gaan beschikken over een trainingsaccommodatie die het hele jaar gebruikt kan
worden en tevens gebruikt kan worden op wedstrijddagen.
Roept het college op:
• met de clubs in gesprek te gaan en zaken te bespreken rondom: fasering, inlevering van
trainingsvelden, mogelijkheden van zelfredzaamheid en medegebruik door andere
sportclubs;
• vóór 19 oktober een begrotingswijziging uit te werken, dat uitgaat van gefaseerde (2018,
2019) aanleg van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen vv Hollandscheveld, HODO,
sv Pesse en sc Elim, waarin ook de grondexploitatie in Pesse wordt betrokken.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie: VVD
Naam raadslid: Mark Strolenberg
Motie
Datum
: 13 juli 2017
Fractie
: VVD
Onderwerp
: Inzicht in het bespaarpotentieel afvalsamenwerking
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
• er weinig voortgang is in de schaalvergrotingsontwikkelingen bij AREA;
• kansen blijven liggen op het vlak van het maken van een efficiencyslag, met een lager
afvaltarief tot gevolg;
• de afvaltarieven van de drie AREA gemeenten lange tijd het hoogst is in Drenthe.
Overweegt dat:
• door de gemeenteraad een afvalbeheervisie is vastgesteld;
• uit deze visie blijkt dat AREA te met 80.000 euro te klein is om vergaande bedrijfsmatige
voordelen en kostenbesparingen te realiseren;
• uit een eerder onderzoek door KplusV naar partnerselect in opdracht van de
gemeenteraden van Hoogeveen, Emmen en Coevorden bleek dat samenwerking in de
afvalinzameling, kan leiden tot een tariefsverlaging van 18 euro per aansluiting;
• een becijfering van het bespaarpotentieel mogelijk kan helpen om een discussie over de
urgentie en kansen op gang te helpen.
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Roept het college op:
• in beeld te brengen wat het bespaarpotentieel tot nu toe zou zijn geweest vanaf het jaar
na uitkomst van het partner select onderzoek per gemeente, op basis van de toen
gepresenteerde aantrekkelijkste samenwerkingsconstructie;
• de gemeenteraden van de AREA gemeenten, namens de gemeente Hoogeveen met een
brief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie: VVD
Naam raadslid: Mark Strolenberg
5.

Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.

Debatronde 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, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, 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, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten, de
gemeentesecretaris T.N. Kramer, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren
(raadsadviseur).
1.

Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.

2.

Spreekrecht
De heer H. Zomer, voorzitter Plaatselijk Belang Hollandscheveld maakt gebruik van het
spreekrecht.

3.

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018
Samenwerkingsorganisatie
Het college reageert op de algemene beschouwingen en de aangekondigde moties en
amendement.
Wethouder Otten zegt toe:
• dat zodra de effecten in de meicirculaire inzichtelijk zijn gemaakt, deze informatie
middels een brief naar de raad wordt gestuurd;
• dat de raad volledig wordt geïnformeerd over de subsidiverordening Vierkant voor Werk;
• Dat de raad na het zomerreces wordt bijgepraat over Alescon.
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Wethouder Steenbergen zegt toe:
• dat het college samen met het onderwijs uiterlijk in oktober 2017 de raad te zullen
informeren over de ontwikkelingen;
• dat ook voor de dorpen Pesse, Hollandscheveld en Elim kunstgrasvelden worden
gerealiseerd. Bij de begrotingswijziging in het najaar komt het college met een concreet
plan van aanpak om dit te realiseren. De komende periode wordt gebruikt om, samen
met de verenigingen onderzoek te doen naar de volgende onderdelen:
 Waar aanleggen
 Samenwerkingsmogelijkheden
 Overcapaciteit
 Zelfwerkzaamheid
 Ontwatering
 Multifunctioneel gebruik
 In Pesse specifiek naar totaalplan samenwerking voetbal/korfbal in relatie tot de
afspraken voor woningbouw
We komen dan ook met een overzicht van de kosten van de investeringen en exploitatie
en brengen we daarbij de fasering in beeld.
• Dat we sinds de privatisering in Noordscheschut constant in gesprek met de
verenigingen over de mogelijkheden wat betreft privatisering, en dat we dit in de
komende gesprekken nogmaals meenemen.
• dat als in de motie voet-fietspad Echtenseweg wordt gevraagd om een onderzoek te
doen, hij dit zal meenemen bij de samenstelling van de fietsnota. Daarbij zal hij ook in
overleg gaan met gemeente De Wolden.
• dat de raad vanaf de start wordt betrokken bij de uitvoerings- en de fietsnota.
Wethouder Vos zegt toe:
• de informatie over concrete projecten binnen het programma Jong Hoogeveen beter
vindbaar te maken op de website;
• dat de cijfers achter de cijfers van de Drentse transformatie monitor naar de raad
toekomen en indien gewenst kunnen worden besproken inde klankbordgroep sociaal
domein.
Wethouder Giethoorn zegt toe:
• dat de raad nog dit jaar wordt geïnformeerd over het uitvoeringsplan van de agenda
toegankelijkheid.
De raad vervolgt het debat over de Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018
Samenwerkingsorganisatie.
De raad is van mening dat het college de vragen voldoende heeft beantwoordt voor het
aangekondigde amendement en de moties, met het volgende resultaat:
• amendement VVD: Nieuwbouw scholen in Wolfsbos wordt aangehouden tot 13 juli;
• motie CDA, Gemeentebelangen, VVD, SP en PvdA: Een veilige fiets-voetverbinding langs
de Echtenseweg wordt aangehouden tot 13 juli;
• motie D66, GroenLinks en PvdA: Duurzaamheid. Financiële ondersteuning “klimaat
expertise platform” wordt aangehouden tot 13 juli;
• motie VVD: Kunstgrasvelden in de buitendorpen wordt niet ingediend;
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•

motie VVD: Inzicht in het bespaarpotentieel afvalsamenwerking wordt aangehouden tot
13 juli.

De voorzitter constateert dat de Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018
Samenwerkingsorganisatie voldoende is besproken en kan worden behandeld in de
besluitvormende ronde op 13 juli 2017.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Besluitvormende 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, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, 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, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten, de
gemeentesecretaris T.N. Kramer, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en A.J. van Dooren
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins.
1. Heropening besluitvormende vergadering
De voorzitter heropent de besluitvormende vergadering.
2. Nota jeugdhulp
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, instemt met het
raadsvoorstel Nota Jeugdhulp.
3. Wijziging afvalinzamelsysteem
De fracties van PvdA, VVD en D66 dienen de volgende motie in:
Motie
Datum
:
29 juni 2017
Onderwerp
:
Actieplan afvalinzameling 2018-2019
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 29 juni 2017,
Constateert dat:
• Op grond van de afvalbeheerprestaties blijkt dat het bronscheidingspercentage op dit
moment 63% bedraagt;
• Het voorstel van het College vooral een technische aanpassing omvat;
• Inwoners gezien en gehoord willen worden over de praktische problemen en hun
bezwaren.
Overweegt dat:
• Het afvalscheidingspercentage aan de bron in Hoogeveen in 2020 minimaal 75% moet
zijn;
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De inspanningen van de afgelopen jaren onvoldoende voortgang in het resultaat hebben
gebracht;
• Verbeteringen in het resultaat van het scheiden van afval sterk samenhangen met
gedrag en de inspanningen van de inwoners;
• Het een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk belang van gemeente en
inwoners is om te zorgen dat zo veel mogelijk afval kan worden hergebruikt.
Verzoekt het college:
De inwoners actief de helpende hand toe te steken bij het scheiden van afval en vóór 1
september 2017 een actieplan 2018-2019 met tijdpad op te stellen, met concrete doelen op
het gebied van communicatie en acties om de inwoners te ondersteunen bij het scheiden van
afval.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA:
Ida Gerda Emmens
VVD:
Arend Steenbergen
D66:
Peter Scheffers
•

De voorzitter constateert dat het voorstel met 8 stemmen voor en 22 stemmen tegen is
verworpen. De fracties van PvdA, VVD en D66 stemmen voor de motie, de fracties van CDA,
Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie en GroenLinks stemmen tegen de motie.
De op 14 juni aangekondigde motie van GroenLinks, SP en PvdA over wasbare luiers wordt
niet ingediend.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, instemt met het
voorstel, waarbij de fractie van GroenLinks wordt geacht tegen te hebben gestemd.
4. Controleprotocol accountantscontrole 2016 e.v. en normenkader 2016 en 2017
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, instemt met het
controleprotocol voor de accountantscontrole 2016 en verder en kennis neemt van het
Normenkader 2016 en van het Normenkader 2017.
5. Vaststelling besluitenlijsten van 14 en 15 juni 2017
Met betrekking tot de besluitenlijst van 14 juni aangaande de toezeggingen van wethouder
Steenbergen bij de wijziging afvalinzamelsysteem merkt de heer Bekkering op dat:
• Te kijken naar de proef 100 – 100 – 100 in relatie tot het gebruik van luiers
Niet correct is weergeven. Dit moet zijn:
• Te kijken naar een proef met wasbare luiers, met het 100-100-100 project als voorbeeld.
De besluiten lijst wordt aangepast.
De heer Nanninga merkt op dat wethouder Steenbergen bij de wijziging afvalinzamelsysteem
heeft toegezegd:
• Op wijkniveau te onderzoeken hoe de samenstelling van het afval is, hoe er aan
afvalscheiding wordt gedaan, om gerichter actie op wijkniveau te ondernemen.
De voorzitter geeft aan dat als na afluistering van de band blijkt dat de wethouder dit heeft
toegezegd, dit zal worden toegevoegd aan de besluitenlijst van 14 juni.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijsten van 14
en 15 juni 2017 vaststelt.
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6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

