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Besluitenlijst
Raadsavond van 25 januari 2018
Plenaire en 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. van der Heide, J. Giethoorn, H.
Jager, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, B. Okken, J.K. van den Oordvan der Bie, P.H. Oosterlaak, 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 L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B. Giethoorn en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden M. Benjamins, P. Koekoek, M.V. Nanninga, I. Oosting en J.
Stoefzand en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Opening plenaire vergadering met besluitvormende ronde
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.
De voorzitter heet mevrouw Jager welkom terug in de raad na een tijdelijke periode van
ontslag als raadslid.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mondelinge vragen
De heer Slomp (Gemeentebelangen) stelt vragen over de controle op, en registratie van,
passagiers en goederen bij het vliegveld Hoogeveen. Hij vraagt het college of er voldoende
zicht is op passagiers en wat er vervoerd wordt en of het college actie gaat ondernemen om
risico’s te voorkomen.
Burgemeester Loohuis antwoordt dat er bij het college niets bekend is van eventuele
misstanden rondom het vliegveld. Het college ziet dan ook geen probleem en is niet van plan
om een registratie te gaan bijhouden. Dat is ook niet een zaak van de gemeente maar van
het bestuur van het vliegveld. De burgemeester zegt dat het college de vinger aan de pols zal
houden en er indien nodig op terug zal komen.
Mevrouw Jager (VVD) stelt vragen over de slechte bewegwijzering naar parkeergarage De
Kaap. Zij vraagt het college wanneer dit wordt opgelost. Wethouder Jan Steenbergen geeft
aan dat de bewegwijzering binnen twee weken wordt geplaatst. In antwoord op een
vervolgvraag van de heer Pomper (SP) over de borden voor het Podium zegt de wethouder
dat deze in het voorjaar zullen worden vervangen.
De heer Fidom (GroenLinks) stelt namens GroenLinks en de SP vragen over de, inmiddels
beëindigde, proef met een pendelbusje tussen de drie ziekenhuizen van Treant. Hij vraagt of
het college betrokken is geweest bij deze proef en of ze ondersteuning en expertise willen
bieden bij een eventuele volgende proef. Wethouder Jan Steenbergen antwoordt dat het
college niet bij de opzet betrokken is geweest, maar het OV-bureau wel. Het college gaat niet
aandringen op hervatting van de proef omdat het OV-bureau volgens hem de juiste expertise
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heeft ingebracht. Daarnaast was het aantal gebruikers erg laag en zijn er na het beëindigen
van de proef geen reacties binnengekomen bij de gemeente.
4.

Bestemmingsplan Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat, 2016
De fracties van D66, PvdA, SP en GroenLinks dienen het volgende amendement in:
Amendement
Vergadering van
: 25 januari 2018
Fracties
: D66, PvdA, GroenLinks, SP
Onderwerp
: Bestemmingsplan Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat, 2016
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
In het raadsvoorstel op pagina 1 onder ‘Wij besluiten’ de volgende regel op te nemen:
De te bouwen woningen dienen energieneutraal uitgevoerd te worden waarbij de aanleg van
een gasleiding in het bestemmingsplan overbodig wordt (zgn. gasloos bouwen).
Toelichting:
De gemeenteraad heeft raadsbreed de motie duurzaamheid op 30-6-2016, alsmede de motie
van 23-3-2017 om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen, ondersteund. Deze moties zijn
door het college overgenomen. Daarnaast is door het college het rapport “De groene draad”
aangenomen.
Recentelijk is er een zware aardbeving in Groningen geweest, veroorzaakt door de winning
van gas. Het beleid in Nederland wordt er op gericht om zo weinig mogelijk gas te winnen en
te gebruiken.
Op dit moment wordt in de Tweede Kamer het beleid voorbereid om eind 2018 voor
nieuwbouw verplicht gasloos te bouwen. Dit amendement anticipeert op dit voorgenomen
beleid.
Het huidige raadsvoorstel van het bestemmingsplan Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat, past
niet bij de aard van deze moties, van dit rapport en het voorgenomen rijksbeleid. Dit
amendement komt hier wel volledig aan tegemoet.
De techniek om “gasloos” en derhalve klimaatneutraal te bouwen is volledig aanwezig en
toepasbaar.
Fractie en naam:
D66, Peter Scheffers
PvdA, Wolter Dekker
GroenLinks, Gerard Fidom
SP, Jeroen Pomper
De voorzitter constateert dat het amendement wordt verworpen met acht stemmen voor en
18 stemmen tegen. De fracties van SP, PvdA, D66 en GroenLinks stemmen voor het
amendement; de fracties van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD stemmen
tegen.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat, 2016 vaststelt.
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5.

Besluitenlijst 21 december 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 21
december 2017 vaststelt.

6.

Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.

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. van der Heide, J. Giethoorn, H. Jager, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K.
Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, 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, M. F.
Strolenberg, W. Warrink, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, J. Weggemans en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B.
Giethoorn en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Toekomstplannen Alescon
De raad bespreekt de richtinggevende besluiten die het college van B&W heeft genomen
over de toekomst van Alescon. Wethouder Otten geeft vooraf een korte toelichting. De raad
bespreekt het voorstel en de fracties geven aan geen zienswijze te willen indienen. De raad
dringt wel aan op zorgvuldigheid en duidelijkheid voor de medewerkers van Alescon. De
wethouder zegt toe dat de raad op de hoogte gehouden zal worden over het vervolgproces
en hierin betrokken zal worden.
De voorzitter constateert dat het voorstel kan worden behandeld in de besluitvormende
ronde op 8 februari.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.

Informerende 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. van der Heide, J. Giethoorn, H. Jager, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K.
Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, 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, M. F.
Strolenberg, W. Warrink, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, J. Weggemans en J. Everaarts
(raadsadviseur).
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Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B.
Giethoorn, B. Ruiter en B. Hansma (ambtenaren) en C. Elken (griffier).
1.

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
De heer Bultena van de woonadviescommissie (WAC) heeft zich gemeld voor het
spreekrecht. Hij geeft als advies mee om een speciale taskforce in te stellen voor uitvoering
van de visies.

3.

Herijking visies
De raad wordt door burgemeester Loohuis geïnformeerd over de herijking van de visies.
De visies zijn samen met inwoners tot stand gekomen en hebben ook ter inzage gelegen. De
voorzitter constateert dat de raad deze visies op 8 februari zal bespreken en op 8 maart
hierover een besluit neemt.

4.

Schorsing informerende ronde
De voorzitter schorst de informerende ronde.

Informerende 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, J. van der Heide, J. Giethoorn, H. Jager, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K.
Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, 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, M. F. Strolenberg,
R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, J. Weggemans en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: Burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders L. Otten, J. Steenbergen, G. Vos en H.B.
Giethoorn, A. Overgoor (ambtenaar), E. Staudt (Mantelzorg Vitaal), H. Huizingh (SWW) 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.

Tweede stand van zaken informele zorg
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de nota
informele zorg. Wethouder Giethoorn houdt een presentatie. Daarna komen meerdere
mantelzorgers aan het woord die vertellen over hun specifieke situatie en ervaringen.
De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag hoe groot de aantallen
benodigde vrijwilligers zijn voor mensen met een complexe problematiek.

4.

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