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Besluitenlijst
Raadsavond 26 april 2018
Besluiten raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien,
H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K. Kroezen (vanaf 19:55 uur), J.K. van den Oord- van der Bie,
P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E.
Rutgers, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, G. Vos, W.
Warrink en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: ambtenaar J. Dijkink en raadsadviseur A.J. van Dooren.
Met kennisgeving afwezig: J. van der Sleen en de gemeentesecretaris T.N. Kramer
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Mevrouw A.T. Bisschop-Hiemstra stelt mondelinge vragen over Treant/Bethesda. Ze wil weten
of het college vooruitlopend op het aangekondigde mini-symposium van de Treant zorggroep
een gesprek heeft gepland met de raad van bestuur over de concept-regiovisie. Daarnaast wil zij
weten wat het college gaat ondernemen om de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en
de spoedeisende hulp te behouden in Hoogeveen. Wethouder Giethoorn antwoordt dat het
college de concept-regiovisie voor advies heeft voorgelegd aan haar adviseur en het college
8 mei a.s. hierover wordt geïnformeerd. Daarna volgt een gesprek met de Raad van Bestuur van
Treant. Verder geeft hij aan dat het college zich zeker inzet voor behoud van verloskunde,
kindergeneeskunde en de spoedeisende hulp.
De heer Strolenberg stelt mondelinge vragen over het banenverlies bij Treant hij wil weten
wanneer het college hierover is geïnformeerd.
Wethouder Giethoorn antwoordt dat de raad en het college al in januari 2018 zijn geïnformeerd
over de geplande bezuinigingen en dat daarmee banen zouden gaan verdwijnen. Hij zegt dat er
34 medewerkers boventallig zijn verklaard en al deze medewerkers worden herplaatst.
4. Aanpassen P&C cyclus
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het aanpassen
van de P&C cyclus
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5. Advies lokale publieke media-instelling
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het advies
lokale publieke media-instelling.
6. Wet aanpak woonoverlast
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het voorstel de
“Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018” vast stelt.
7. Vaststelling besluitenlijsten 8, 27 en 29 maart 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijsten van 8, 27
en 29 maart 2018 vast stelt.
8. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van de SP, CDA, VVD, PvdA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie dienen de volgende
motie vreemd aan de orde van de dag in:
Motie vreemd aan de orde van de dag
Datum
: 26 april 2018
Fracties
: SP, CDA, VVD, PvdA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie
Onderwerp
: Afschaffen loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidshandicap
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 26 april 2018
Constateert dat:
•
De regering overweegt loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking
af te schaffen;
•
Werkgevers toestemming krijgen om door middel van loondispensatie deze werknemers
onder het minimumloon uit te betalen;
•
Hierdoor pensioenopbouw en overige sociale rechten vervallen.
Is van mening dat:
•
De administratieve lasten worden verlegd van werkgever naar werknemer;
•
Hoogeveen een beschaafde gemeente is waar het minimumloon voor iedereen geldt,
ook voor werknemers met een arbeidsbeperking.
Verzoekt het college:
•
Zich richting het kabinet uit te spreken tegen het plan om het mogelijk te maken om
mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen.
En gaat over tot de orde van de dag
SP: Jutta van den Oord-van der Bie
CDA: Hetty Bouius
VVD: Mark Strolenberg
SGP: Brand van Rijn
PvdA: Inge Oosting
GroenLinks: Catharina van Hien
ChristenUnie: Wim Warrink
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Wethouder Otten geeft aan de motie over te willen nemen.
• Hij zegt toe een brief hierover aan het kabinet te willen sturen.
De fracties van Gemeentebelangen en D66 geven aan de motie te ondersteunen.
Mevrouw Bouius stelt voor deze brief mede door alle fracties te laten ondersteunen.
De voorzitter constateert dat de motie zonder hoofdelijke stemming unaniem wordt aangenomen en
het voorstel van mevrouw Bouius unaniem wordt ondersteund.
9. Sluiting plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de plenaire besluitvormende vergadering.
Debatronde raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien,
H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K. Kroezen, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak, I.
Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, G. Vos, W. Warrink en C.
Elken (griffier).
Verder aanwezig: ambtenaar J. Dijkink en raadsadviseur A.J. van Dooren.
1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Bestemmingsplan Nieuweroord, deelplan Middenraai 84 2017
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en op 17 mei voor
besluitvorming kan worden geagendeerd.
4. Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.
Debatronde raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen,
D.B. Bruijn-Van den Berg, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, J. Giethoorn, J. van der Heide, C.C.W. van Hien,
H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, J.H. Kreuze, K. Kroezen, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak, I.
Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, M.F. Strolenberg, G. Vos, W. Warrink en C.
Elken (griffier).
Verder aanwezig: ambtenaar J. Dijkink en raadsadviseur A.J. van Dooren.
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1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht
3. Jaarrekening 2017 Hoogeveen en SWO
De raad bespreekt de jaarrekening 2017 Hoogeveen en SWO. Alle fracties spreken hun zorg
uit over de toename van de kosten in het sociaal domein. Dit is een landelijk probleem. Er
wordt nadrukkelijk aangegeven, dat het een goede zaak is dat inwoners die zorg nodig
hebben dit ook ontvangen. De raad wil hier binnenkort over in gesprek met het college om
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten binnen het sociaal beter te
beheersen.
De voorzitter constateert dat het voorstel kan worden geagendeerd voor besluitvorming op
17 mei a.s.
4. Sluiting debatronde en vergadering
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering

