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Besluitenlijst
Raadsavond van 21 september 2017
Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, S.M. van Eck, P.
Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, B. Okken, I. Oosting,
J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, E. Scheffers, A.A.
Steenbergen, J. Stoefzand, G. Vos-Baas en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, H.B. Giethoorn en L. Otten, ambtenaar de heer
Korthuis, en de heren Veenstra en Botke van Rendo.
1.

Opening
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Glasvezel
Wethouder Steenbergen informeert de raad over de stand van zaken rondom de aanleg van
glasvezel in de gemeente Hoogeveen. Samen met directeur Veenstra van Rendo geeft hij een
presentatie.

4. Schorsing informerende ronde
De voorzitter schorst de informerende ronde.
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, A. van der Haar (vanaf
punt 4), 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. 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 en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: J. Giethoorn, J. van der Heide, H. Jager, en de gemeentesecretaris T.N.
Kramer.
1.

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

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Benoeming A. van der Haar als tijdelijk vervanger van H. Jager
De raad besluit om A. van der Haar te benoemen als tijdelijk vervanger van H. Jager.

4.

Mondelinge vragen
De heer Stoefzand (Gemeentebelangen) stelt mondelinge vragen over de mogelijkheden van
Europese subsidie voor de verbetering van Wifi-dekking. Hij vraagt of het college bekend is
met de regeling en of ze het er mee eens is dat er gebieden zijn die slecht bereik hebben in de
gemeente en of het college stappen wil ondernemen hier gelden voor aan te vragen.
Wethouder Steenbergen antwoordt dat het college bekend is met deze regeling. Hij zegt dat
het college ook bekend is met het probleem van slecht bereik. Dat speelt ook vooral in de
buitengebieden en is een probleem van breedbandtoegang. Daarop richt deze Europese
subsidie zich niet en dit betreft een eenmalige subsidie. Een probleem is vooral de jaarlijkse
exploitatiekosten.Dat probleem wordt volgens de wethouder niet opgelost door deze
subsidie. De Stichting centrummanagement is momenteel bezig met een inventarisatie van
de jaarlijkse kosten voor het stadscentrum.

5. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige
milieucontouren
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren vaststelt. De
fracties van D66 en GroenLinks geven daarbij aan dat dit wat hen betreft uitgezonderd het
onderdeel over Mast 13 is.
6.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van D66, ChristenUnie en PvdA dienen een motie in vreemd aan de orde van de
dag.
Motie vreemd aan de orde van de dag
Datum
: 21 september 2017
Fractie
: D66, ChristenUnie en PvdA
Onderwerp
: Een goede kans op een grotere stem
De raad van de gemeente Hoogeveen

Constateert dat:
a. het college geen stembureau op of bij het station heeft geplaatst bij de afgelopen verkiezingen;
b. het aantal stembureaus op een station in 2017 in vergelijking tot 2014 is toegenomen van 40
naar 60.
Overweegt het volgende:
I. dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk Hoogeveners gaan stemmen bij verkiezingen;
II. dat een groter aantal stembureaus bijdraagt aan een hogere opkomst (1);
III. uit onderzoek blijkt dat, om de opkomst te bevorderen, het van belang is dat kiezers zo min
mogelijk praktische drempels ervaren bij het stemmen;
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IV. een stembureau op of naast het station, als natuurlijke stop tussen wonen, werken en studeren
kan de opkomst tijdens verkiezingen verder bevorderen.
Stelt het volgende voor:
1. te onderzoeken op welke plekken in Hoogeveen extra stembureaus geplaatst of zelfs
opgeheven kunnen worden, en daarbij de mogelijkheid van een mobiel stembureau mee te
nemen;
2. te onderzoeken of stemmen op het station structureel mogelijk gemaakt kan worden, met
ingang van 21 maart 2018, door afspraken te maken met de exploitant van de wachtruimte of
door middel van het inzetten van een mobiel stembureau.
En gaat over tot de orde van de dag.
D66 Hoogeveen, Peter Scheffers
ChristenUnie, Wim Warrink
PvdA, Inge Oosting
De burgemeester zegt toe dat het college uitvoering aan de motie zal geven. Er komt een onderzoek
naar de twee voorstellen en het resultaat wordt vervolgens bij de raad neergelegd. Met deze
toezegging wordt de motie ingetrokken.
7.

Vaststelling besluitenlijst 7 september 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 7
september 2017 vaststelt.

8.

Besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: G. Fidom (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, A. van der Haar, 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, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W.
Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink, B. Buskes, J. Prakken, G. VosBaas, J. Weggemans en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn,
L. Otten en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
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2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Verzoek tot toepassing van de coördinatieregeling bij ontwikkeling Aldi De Weide
De raad bespreekt het voorstel om het verzoek tot toepassing van de coördinatieregeling in
te willigen.
De wethouder geeft aan dat alle bewoners actief worden geïnformeerd. Niet alleen
inhoudelijk, maar ook over de procedure.
Door meerdere raadsleden wordt gevraagd of deze werkwijze niet vaker kan worden
toegepast.
Wethouder Otten geeft aan dat hij eerst wil kijken hoe de procedure in dit specifieke geval
uitpakt. Daarna wordt bepaald of er een aparte verordening moet komen. Na de evaluatie
komt het college terug bij de raad.

4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: B. Okken (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, A. van der Haar, 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, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, G.W. Slomp, A.A.
Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink, B. Buskes, J. Prakken. G. Vos-Baas, J.
Weggemans en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn
en L. Otten, de ambtenaar G. Jansen en C. Elken (griffier).
1.

Heropening
De voorzitter heropent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Vierkant voor Werk bedrijvenregeling
De wethouder informeert de raad over de stand van zaken met betrekking tot de Vierkant
voor Werk bedrijvenregeling. Hij zegt toe dat alle openbare informatie naar de raad toekomt
zodra deze gegevens bekend zijn.

4.

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

