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Besluitenlijst
Raadsavond van 13 juli 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, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg en C. Elken
(griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins, W. Warrink (komt later) en de gemeentesecretaris T.N.
Kramer.
1.

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

2.

Vaststelling agenda
De heer Scheffers (D66) dient namens D66 en SP een motie vreemd aan de orde van de dag
in. Deze motie gaat over een heldere verantwoording Waterleiding Maatschappij Drenthe.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
Mevrouw Jager (VVD) stelt mondelinge vragen over vreemdelingen criminaliteit.
Zij vroeg het college naar de mate van geconstateerde feiten rondom het AZC. Dit in relatie
tot de toename van het aantal winkeldiefstallen sinds de komst van het AZC. Burgemeester
Loohuis geeft een overzicht van incidenten in voorgaande jaren. Dit betreft niet
allemaal strafrechtelijke feiten, maar gaat ook om interne zaken in het AZC. In juli-dec 2015
waren er 100 incidenten. In 2016 waren in totaal 66 incidenten. Daar zaten ook de
winkeldiefstallen bij. Dit is niet extreem veel, in vergelijking met andere gemeenten. In 2017
gaat het tot dusver om 8 incidenten waarvan 1 winkeldiefstal. Daarbij is het wel zo dat
winkeliers niet altijd aangifte doen.
Conclusie van dit overzicht is dat het probleem is te overzien. De omvang is relatief niet
groot. 98% van de incidenten betreft mensen uit veilige landen. Het gaat daarbij om mensen
die kansloos in de asielprocedure zijn. De gemeente heeft elke maand overleg in het AZC,
daarbij zijn o.a. ook COA en politie betrokken. Indien noodzakelijk worden ook winkeliers
uitgenodigd. Elke maand vindt ook monitoring plaats. Daarnaast worden asielzoekers op
dezelfde wijze berecht als mensen die regulier in Nederland verblijven, aldus Loohuis.

4.

Schorsing plenaire ronde
De voorzitter schorst de plenaire ronde.
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Debatronde Raadzaal
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. 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 en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis , de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn
en L. Otten, B. Buskes, J. Prakken (vanaf 20.05 uur), G. Vos-Baas, J. Weggemans en C. Elken (griffier).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening Recreatie en Toerisme
De raad bespreekt het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening Recreatie en
Toerisme. Wethouder Otten zegt toe dat als ondernemers zich melden voor activiteiten, het
college/de organisatie met hen in gesprek gaat over de haalbaarheid van hun voorstel.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 7 september 2017.

4.

Wijziging Raad van Toezicht Stichting Bijeen
De raad bespreekt het voorstel om de statuten van de Stichting Bijeen om daarmee nog
beter vorm te geven aan de scheiding van de functies “bestuur” en “toezicht”.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde.

5.

Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.

Debatronde Raadzaal
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, 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, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en L. Otten, de
gemeentesecretaris T.N. Kramer (vanaf 21.20 uur), B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en C. Elken
(griffier).
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1.

Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Rapport Rekenkamercommissie huisvesting statushouders
De raad bespreekt het raadsvoorstel en het rapport Rekenkamercommissie huisvesting
statushouders.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 7 september 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 en J. Everaarts (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: M. Benjamins.
1. Heropening besluitvormende vergadering
De voorzitter heropent de besluitvormende vergadering.
2. Wijziging Raad van Toezicht Stichting Bijeen
De raad geeft aan graag jaarlijks in gesprek te gaan met Bijeen, zoals ook is beschreven in het
raadsvoorstel.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, instemt met het
raadsvoorstel Wijziging Raad van Toezicht Stichting Bijeen.
3. Vaststellen jaarrekening 2016
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, de jaarrekening 2016
vaststelt.
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4. Programmabegroting 2018-2021 en begroting 2018 Samenwerkingsorganisatie
Het door de VVD op 29 juni 2017 aangekondigde amendement over Nieuwbouw Scholen
Wolfsbos wordt niet ingediend, maar aangehouden.
De door de VVD op 29 juni 2017 aangekondigde motie over Inzicht in het bespaarpotentieel
afvalsamenwerking wordt niet ingediend.
De door de fracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP op 29 juni 2017 aangekondigde motie
over Duurzaamheid Energieplatform RSG/Alfacollege wordt niet ingediend, maar
aangehouden.
De onderstaande motie wordt ingediend:
Datum
: 13 juli 2017
Fracties
: CDA, Gemeentebelangen, VVD, SP, 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:
-Inwoners uit de wijken Erflanden, Nijstad en Nijstad Oost (creëert een veilige
wandelroute van 4km rond plas Nijstad)
-Inwoners uit o.a. Echten en Zuidwolde (creëert veilige fietsroute tussen beide
plaatsen)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.
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En gaat over tot de orde van de dag
CDA, Hetty Bouius
Gemeentebelangen, Erwin Slomp
VVD, Mark Strolenberg
SP, Jeroen Pomper
PvdA, Inge Oosting
Wethouder Steenbergen zegt toe dat hij bij de plannen over de fietsnota klip en klaar zal
aangeven wat de plannen rondom de fiets- voetverbinding langs de Echtenseweg zijn.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming de motie unaniem
aanneemt.
De onderstaande motie wordt ingediend:
Datum
: 13 juli 2017
Fracties
: GroenLinks, D66, PvdA en VVD
Onderwerp
: Motie “Beter meten = Beter (be)sturen”
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 13 juli 2017,
Constateert dat:
• Begrotingen en jaarverslagen goed inzicht moeten geven in doelen en resultaten;
• Er soms wel en soms niet meetbare indicatoren worden vermeld in begrotingen en
jaarverslagen.
Overweegt dat:
• Het erom gaat om wat we als gemeente doen, maar ook wat we als gemeente
bereiken;
• Zicht op resultaten voor de raad cruciaal is om te kunnen sturen.
Roept het college op:
• Waar mogelijk/realiseerbaar meetbare indicatoren in begrotingen en jaarverslagen
op te nemen;
• Hierbij ook 0 metingen te verrichten;
• Bij de begroting 2019-2021 en het jaarverslag 2017 dit voor het eerst in te voeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks, Gerard Fidom
D66, Peter Scheffers
PvdA, Inge Oosting
VVD, Marc Strolenberg
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming de motie met 12
stemmen voor en 18 stemmen tegen verwerpt.
De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, VVD en SP stemmen voor. De fracties van CDA,
Gemeentebelangen en ChristenUnie stemmen tegen.
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De onderstaande motie wordt ingediend:
Datum
: 13 juli 2017
Fracties
: GroenLinks en SP
Onderwerp
: duurzame openbare verlichting
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 13 juli 2017,
Constateert dat:
• Hoogeveen sterk achter ligt met het realiseren van de klimaatambities;
• er in de begroting geen middelen specifiek zijn benoemd om hieraan een impuls te
geven.
Overweegt dat:
• op een aantal onderwerpen de gemeente zélf (zichtbare) maatregelen kan nemen;
• het inzetten op duurzame verlichting een bewezen effectief middel is.
Verzoekt het college om:
• Het plan om pas in 2020 in een volgend gebied duurzame verlichting toe te passen,
naar voren te halen naar 2018;
• Hiervoor het jaartal “2020” bij het onderwerp “openbare verlichting” op de pagina’s
119, 124 en 227 te vervangen door “2018” en eventuele andere tekstuele en/of
financiële verwijzingen hiernaar aan te passen.
En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks: Gerard Fidom
SP:
Jeroen Pomper
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming de motie met 9
stemmen voor en 21 stemmen tegen verwerpt.
De fracties van GroenLinks, SP, D66 en PvdA stemmen voor. De fracties van CDA,
Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie stemmen tegen.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming besluit kennis te nemen
van de Begroting 2018 van de Samenwerkingsorganisatie en geen zienswijzen indient.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming de programmabegroting
2018-2021 vaststelt.
De fracties van GroenLinks en SP stemmen tegen gehele de begroting.
De fracties van VVD en D66 stemmen voor de begroting, maar tegen het onderdeel op pagina
103 van de programmabegroting: “In 2018 is er € 4,67 miljoen beschikbaar voor de
nieuwbouw van de Krullevaar en Goudvink inclusief peuterspeelzaal en aanpassingen in het
openbaar gebied.”
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De fractie van de PvdA stemmen voor de begroting, maar tegen de onderdelen:
“Huisvesting scholen” en de investering voor de kunstijsbaan.
De fracties van het CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie stemmen voor.
5. Vaststelling besluitenlijst van 29 juni 2017
De heer Scheffers geeft aan dat hij de toezegging van wethouder Steenbergen mist over het
in gesprek gaan met de voetbalverenigingen over privatisering. Deze zal alsnog worden
opgenomen in de besluitenlijst.
De heer Pomper geeft aan dat bij het agendapunt mondelinge vragen achter zijn naam de
verkeerde fractie staat. Ook dit zal worden aangepast.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijsten van 29
juni 2017 met bovengenoemde wijzigingen vaststelt.
Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer Scheffers (D66) en de heer Pomper (SP) dienen de volgende motie in.
Datum
: 13 juli 2017
Fracties
: D66 en SP
Onderwerp
: WMD: een heldere verantwoording
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constaterende dat:
Op 13 april 2017 door Trip Advocaten een memo is opgesteld met betrekking tot de
projecten van WMD in Indonesië;
Per brief van 19 mei 2017 de Raad van Commissarissen van de WMD hieruit de
conclusie trekt dat “het aanspreken van voormalige commissarissen” niet zinvol is
”omdat de aansprakelijkheid wordt toegerekend aan de gemeente en provincie
waarvan de commissaris bestuurder was”.
Overwegende dat:
genoemd advies en de daaruit getrokken conclusie een commissaris van
overheidswege vrijwaart van zijn persoonlijke (hoofdelijke) verantwoordelijkheid;
een dergelijk besluit als onder b genoemd, een vrijbrief vormt voor commissarissen van
overheidswege, omdat zij “toch niet aansprakelijk zijn”;
een dergelijk besluit de rechtszekerheid ernstig geweld aan doet;
een dergelijk besluit zeer slecht is voor het vertrouwen van de Drentse inwoners in haar
overheid.
Stelt het volgende voor:
verzoekt het college, daarmee de aandeelhouders, daarmee de Raad van
Commissarissen van de WMD, in dit dossier de onderste steen boven te krijgen, en
daarvoor alle mogelijke middelen in te zetten, zodat publieke verantwoording wordt
afgelegd;
roept Provinciale Staten van Drenthe op voornoemd verzoek zo nodig met besluiten te
ondersteunen.
En gaat over tot de orde van de dag.
D66: Peter Scheffers
SP:
Jeroen Pomper
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De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, de motie verwerpt met
5 stemmen voor en 25 stemmen tegen. De fracties van D66, SP en GroenLinks stemmen
voor. De fracties van CDA, Gemeentebelangen, PvdA, VVD en ChristenUnie stemmen tegen.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

