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Besluitenlijst
Raadsavond van 7 september 2017
Plenaire en besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J.
Bertels, H. Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. van der Heide, J.H. Knol,
P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga (vanaf 19:58 uur),
B. Okken, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, 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 en A. J. van
Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: J. Giethoorn, H. Jager, I. Oosting en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

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

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
De heer Strolenberg (VVD) stelt mondelinge vragen over de stand van zaken rondom de
komst van de Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) in het AZC. Hij wil weten
hoeveel inwoners er zijn geïnformeerd en hoe zij op het nieuws hebben gereageerd, wat de
status is van de afspraken en wanneer de mensen geplaatst worden.
Burgemeester Loohuis geeft aan dat de bewonerscommissie en de ondernemers van De
Weide zijn geïnformeerd. De afspraken met het COA zijn gemaakt en worden de komende
periode verder uitgewerkt. Daarna worden de raad, alle omwonenden en de pers
geïnformeerd. De inschatting is dat de mensen in december 2017 naar Hoogeveen komen,
maar de exacte datum is nog niet bekend.
De heer Slomp (Gemeentebelangen) wil weten of het college last heeft gehad van het
gegeven dat de informatie voortijdig ‘op straat’ lag.
Burgemeester Loohuis geeft aan dat het college hier absoluut last van heeft gehad en
hierdoor op achterstand is gezet, omdat het bericht negatief naar buiten is gekomen.

4. Bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme
De heer Scheffers (D66) kondigt het volgende amendement aan.
Amendement
Vergadering van
: 7 september 2017
Fractie
: D66
Onderwerp
: Bestemmingsplan buitengebied, parapluherziening recreatie en
toerisme.
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Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In het raadsvoorstel op pagina 1 onder ‘Voorgesteld besluit’ het volgende item toevoegen:
2a: Jaarlijks controleren of de vaste kampeermiddelen en/of camperplaatsen niet gebruikt
worden voor permanente bewoning.
Toelichting:
Hiermee wordt voorkomen dat er op kleinschalige campings kampeermiddelen/campers
worden ingericht voor permanente bewoning waardoor in het voorkomende geval het
karakter van deze campings alsmede de doelstelling van deze regeling teniet wordt gedaan.
Fractie en naam, D66, Peter Scheffers
Wethouder Steenbergen geeft aan dat er jaarlijks meerdere malen administratief wordt
gecontroleerd op illegale permanente bewoning en dat dit uitermate effectief is. Er wordt
fysiek gecontroleerd als er signalen van permanente bewoning binnenkomen.
De heer Scheffers is tevreden met de uitleg van de wethouder en besluit het amendement in
te trekken.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme vaststelt. Middels een stemverklaring
geeft de fractie van GroenLinks aan het eens te zijn met de zienswijze van het Drents
Landschap en de Natuur en Milieufederatie Drenthe en daarom tegen het voorstel te
stemmen.
5. RKC Huisvesting statushouders
De fracties van GroenLinks en PvdA dienen de volgende motie in
Motie
Datum
: 07-9-2017
Fractie
: GroenLinks en PvdA
Onderwerp
: maatschappelijke begeleiding statushouders
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constateert dat:
- De rekenkamercommissie de maatschappelijke begeleiding als kwetsbaar en onvoldoende
geborgd beoordeelt
Overwegend dat :
- Het wenselijk is dat de maatschappelijke begeleiding van statushouders niet wordt
uitgevoerd door de gemeente, omdat deze ook uitvoering geeft aan beleid.
- VluchtelingenWerk in bijna alle Drentse gemeenten de maatschappelijke begeleiding
uitvoert.
- VluchtelingenWerk ruime expertise heeft m.b.t. vluchtelingenproblematiek.
Roept het college op:
- In overleg te treden met VluchtelingenWerk om zo te komen tot een overeenkomst waarin
wordt vastgelegd dat VluchtelingenWerk de maatschappelijke begeleiding zal uitvoeren.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie: GroenLinks
PvdA
Naam raadslid: Gerard Fidom
Stan van Eck
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming de motie met 9
stemmen voor en 19 stemmen tegen verwerpt.
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De fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en SP stemmen voor. De fracties van VVD,
Gemeentebelangen, ChristenUnie en CDA stemmen tegen.
De fracties van D66, PvdA en VVD dienen de volgende motie in.
Motie
Datum : 7 september 2017
Fractie : D66, PvdA en VVD
Onderwerp : Rapport rekenkamercommissie onderzoek statushouders
De raad van de gemeente Hoogeveen gehoord de beraadslaging,
Constateert dat: De rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad aan over ca. 2 jaar een
nazorgonderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen gedaan door de
rekenkamercommissie.
Overweegt het volgende:
1)
Dat een nazorgonderzoek noodzakelijk is om te zien of het opgestelde beleid, inzake
de huisvesting en maatschappelijke begeleiding, doelmatig en doeltreffend gebeurd.
2)
Dat een dergelijk beleid zo spoedig mogelijk door de gemeenteraad bijgesteld dient te
worden indien blijkt dat dit niet doelmatig en doeltreffend is.
3)
Dat in het raadsvoorstel van 7 september staat dat de aanbeveling van de
rekenkamercommissie niet wordt overgenomen, maar dat na 2 jaar gekeken zal worden in
hoeverre een nazorgonderzoek nodig of gewenst is.
Verzoekt het college het volgende:
1)
Te onderzoeken of het mogelijk is dit nazorgonderzoek te koppelen aan bestaande, in
de gemeente gangbare, onderzoeksmethoden. Te denken valt hierbij aan de
omnibusenquête, klanttevredenheidsonderzoeken, etc.
2)
De gemeenteraad hierover binnen 3 maanden te rapporteren.
En gaat over tot de orde van de dag
D66
Peter Scheffers
PvdA Stan van Eck
VVD Mark Strolenberg
Wethouder Otten zegt toe het voorstel over te nemen
Met deze toezegging van de wethouder wordt de motie ingetrokken.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het RKC rapport
Huisvesting Statushouders vaststelt. Middels een stemverklaring geeft de fractie van de VVD
aan tegen een voorrangsbehandeling te zijn van statushouders bij de toewijzing van sociale
huurwoningen. Zij hadden liever een huisvestingverordening vastgesteld. De fracties van
GroenLinks, PvdA en D66 geven middels een stemverklaring aan tegen het onderdeel te zijn
van het niet inschakelen van VluchtelingenWerk voor de maatschappelijke begeleiding van
statushouders.
6.

Wijziging procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de wijziging
procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade vaststelt.

7.

Vaststelling besluitenlijst 13 juli 2017
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De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 13
juli 2017 vaststelt.
8.

Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, M. Benjamins, H. Bouius-Feijen,
W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. van der Heide, 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, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, 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, J.
Weggemans (vanaf 20:21 uur) en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn
en L. Otten en C. Elken (griffier).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Mevrouw Schenk-van Geuns maakt gebruik van het spreekrecht.

3.

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en
overige milieucontouren
De raad bespreekt het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid
en overige milieucontouren.
Wethouder Otten zegt toe:
• Voor de raadvergadering van 21 september uit te zoeken waarom juist mast 13 is

gekozen om als zendmast te dienen en bekijkt mogelijke alternatieven. Zo nodig
gaat hij in gesprek met de provider.

De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden behandeld
in de besluitvormende ronde op 21 september 2017.
4. Sluiting debatronde en vergadering
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

