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Besluitenlijst
Raadsavond van 21 december 2017
Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), J. Bekkering, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, J. van der Heide, P.
Koekoek, E.J. Kreuze, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, J. K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I.
Oosting, E. Scheffers, G.W. Slomp, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, R. Bisschop en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B.
Giethoorn.
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Informeren processtappen visies
De raad wordt geïnformeerd over het proces voor de vaststelling van de gemeentelijke
toekomstvisies die begin 2018 aan de raad worden voorgelegd.

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
19.35 uur), J. van der Heide, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. MastwijkBeekhuijzen, B. Okken, J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, H.G. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M. F.
Strolenberg en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos, H.B. Giethoorn en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J. Giethoorn, M.V. Nanninga, J.M. Pomper en W. Warrink
en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

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

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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3.

Mondelinge vragen
Mevrouw Van den Oord-van der Bie (SP) stelt vragen over de opvang van uitgeprocedeerde
asielzoekers in Hoogeveen. Burgemeester Loohuis antwoordt dat deze kwestie betrekking
heeft op uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren mee te werken aan terugkeer. Het
college gaat zelf geen beleid maken en geen opvangvoorziening treffen, omdat de gemeente
dan zou meewerken aan illegaliteit. Wel zal maatwerk worden geleverd door te zorgen voor
hulp en ondersteuning in noodsituaties. Verder zal het college zo spoedig mogelijk in 2018 in
gesprek gaan met het diaconaal platform.
De heer Van der Heide (Gemeentebelangen) stelt vragen over de ‘zorgtafel’ die de provincie
gaat organiseren. Hij wil weten of het college hierbij gaat aanschuiven. De wethouder geeft
aan dat het college het belang van een zorgtafel ondersteunt. Doel is om te komen tot een
brede zorgtafel. Begin januari is er een overleg gepland waaraan de provincie, gemeente
Emmen, Treant, Zilveren Kruis, Zorgbelang en de VDG, vertegenwoordigd door burgemeester
Loohuis, deelnemen. Dit overleg gaat over op welke wijze de brede zorgtafel wordt ingericht.
Mevrouw Oosting (PvdA) stelt vragen over de hoge rentepercentages die de GKB hanteert
voor sociale leningen aan inwoners. Wethouder Vos antwoordt dat het hier gaat om sociale
kredietverlening en niet om een minimaregeling of bijstand. Deze leningen worden verstrekt
aan inwoners die nergens anders terecht kunnen voor een lening. De rentepercentages zijn
gebaseerd op de werkelijke kosten die de GKB maakt, en die ze hanteert om kostendekkend
te zijn. Volgens de wethouder zou ingeval van renteaanpassing een politieke discussie nodig
zijn die de raad zelf moet starten.
Mevrouw Oosting (PvdA) stelt vragen over de uitspraak in de rechtszaak die de FNV had
aangespannen tegen Alescon. Wethouder Otten antwoordt dat de rechter Alescon in het
ongelijk heeft gesteld. Het bestuur en de directie staan echter nog steeds achter de
veroordeelde werkwijze. De intentie was en is om zoveel mogelijk mensen aan een baan te
helpen. Intern onderzoek bij Alescon heeft de juridische juistheid van de werkwijze
bevestigd: er is daarom volgens de wethouder geen sprake van een schijnconstructie.
Alescon gaat in hoger beroep tegen de rechtelijke uitspraak. Daar is het college het mee
eens. De wethouder zegt toe om de raad te informeren over de voortgang van het proces.

4.

Nota ruimtelijke kwaliteit
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de nota ruimtelijke
kwaliteit vaststelt.

5.

Ambitiedocument omgevingswet
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het ambitiedocument
omgevingswet vaststelt. De wethouder zegt toe de motie ‘proefdraaien met de
omgevingswet’ over te nemen. De fracties van de VVD, D66, Gemeentebelangen en CDA
verzoeken het college daarin om met de initiatiefnemer van het plan voor de
boswachterswoning een “pilot omgevingswet” te starten om alvast ervaring op te doen met
de nieuwe werkwijze van de omgevingswet. De indieners besluiten de motie daarop niet in
te dienen.
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6.

Benoemen leden raad van toezicht Bijeen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de nieuwe leden van de
Raad van toezicht van stichting Bijeen benoemt.

7.

Intrekken verordening restschuldlening
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit om de
verordening restschuldlening per 1 januari 2018 in te trekken.

8.

Verordening rekenkamercommissie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de gewijzigde
verordening rekenkamercommissie vaststelt.

9.

Besluitenlijst 7 december 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 7
december 2017 vaststelt.

10. Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.
Informerende ronde 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. van der Heide, J.H. Knol, P.
Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, B. Okken, J.K. van den Oord-van der
Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A.
Steenbergen, J. Stoefzand, M. F. Strolenberg, R. Bisschop, J. Prakken, G. Vos-Baas, J. Weggemans en
C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos, H.B.
Giethoorn, H. Fokkes (ambtenaar) en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Heropening informerende ronde
De voorzitter heropent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Hoogeveense agenda Toegankelijkheid en Inclusie
Door middel van een presentatie wordt de raad geïnformeerd over de Hoogeveense agenda
Toegankelijkheid en Inclusie.
De wethouder noemt dat de agenda een uitvoeringsbesluit betreft. De raad zal worden
meegenomen in de uitvoering. Begin tweede kwartaal 2018 komt er een concrete agenda
naar de raad als uitwerking van de ‘thermometer’.

4.

Schorsing informerende ronde
De voorzitter schorst de informerende ronde.
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Informerende 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. van der Heide, J.H.
Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, J.K. van den Oord-van der
Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A.
Steenbergen, J. Stoefzand, M. F. Strolenberg, R. Bisschop, J. Prakken, G. Vos-Baas, J. Weggemans en J.
Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos, H.B.
Giethoorn, G. Jansen (ambtenaar) en C. Elken (griffier).
1.

Heropening informerende ronde
De voorzitter heropent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Toekomstplannen Alescon
Doormiddel van een presentatie wordt de raad geïnformeerd over de toekomstplannen met
betrekking tot Alescon. Bedoeling is dat Alescon in een noordelijke en zuidelijke organisatie
wordt opgesplitst. In het voorjaar neemt het college een go/no-go besluit. Ze legt dit
vervolgens voor aan de raad en die beslist dan of het in strijd is met het recht of algemeen
belang. De wethouder zegt toe de raad twee of drie keer per jaar te informeren over de
stand van zaken betreffende het proces.

4.

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

5.

Jaarafsluiting door de voorzitter
De voorzitter van de raad sluit het jaar af met een korte toespraak, waarin hij onder andere
stilstaat bij de raadsverkiezingen in 2018, en wenst alle aanwezigen en luisteraars fijne
kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe.

