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Besluitenlijst
Raadsavond 14 juni 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, J.G.D. Fidom, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. HooijerEverts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A.
Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en J.
Everaarts (raadsadviseur)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden, J. Giethoorn, I. Oosting, J.M. Pomper en W. Warrink en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Het punt Begrotingswijziging GGD 2018 wordt van de debatronde
naar de besluitvormende ronde gebracht, en komt als punt 1.10 op de agenda.
3. Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.
4. Vaststelling functieprofiel vicevoorzitter en benoeming sollicitatiecommissie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het functieprofiel voor de
vicevoorzitter van de raad vaststelt en besluit in te stemmen met benoeming van de
sollicitatiecommissie.
5. Benoeming leden presidium
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met benoeming van
de leden van het presidium.
6. Benoeming leden auditcommissie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met benoeming van
de leden van de auditcommissie.
7. Benoeming leden werkgeverscommissie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met benoeming van
de leden van de werkgeverscommissie.
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8. Koersdocument nieuwe entiteit Zuid
De fractie van het CDA dient het volgende amendement in:
Amendement
Vergadering van
Raadslid
Onderwerp

: 14 juni 2018
: Erik-Jan Kreuze
: Koers Nieuwe Entiteit Zuid

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor op het document ‘Adviezen
gemeenteraad over koers NEZ):
Oude tekst
1. Onderzoek de mogelijkheden om de Nieuwe
Entiteit Zuid (Kortweg NEZ) als voorbeeld van
een social enterprise in de markt te zetten

Nieuwe tekst (aanpassingen onderstreept)
1. Onderzoek de mogelijkheden om de Nieuwe
Entiteit Zuid (Kortweg NEZ) als voorbeeld van
een social enterprise in de markt te zetten

2. Onderzoek de mogelijkheden om sociaal
ondernemerschap meer te stimuleren en neem
dit mee bij de uitwerking van de economische
visie.

2. Onderzoek de mogelijkheden om sociaal
ondernemerschap meer te stimuleren en neem
dit mee bij de uitwerking van de economische
visie. Zoek samenwerking met gemeenten en
belangenverenigingen om te komen tot
betrokkenheid van bedrijfsleven.

3. Hanteer het principe van gelijk loon bij gelijk
werk.

3. Hanteer het principe van gelijk loon bij gelijk
werk.

4. Maak helder inzichtelijk wat de kosten en
opbrengsten zijn van de verschillende
doelgroepen en combineer dat met meetbare
doelen en maatschappelijk rendement.

4. Maak helder inzichtelijk wat de kosten en
opbrengsten zijn van de verschillende
doelgroepen en combineer dat met meetbare
doelen en maatschappelijk rendement. Definieer
deze doelen en benoem deze als richtsnoer voor
het bedrijfsplan. Maak ook duidelijk hoe
realisatie van deze doelen wordt gemonitord.

5. Zoek een goede balans tussen maatschappelijk 5. Zoek een goede balans tussen maatschappelijk
en economisch rendement
en economisch rendement. Op korte termijn
moet NEZ binnen de huidige beschikbare
middelen blijven.
Zorg voor een goede en adequate opvang en
overgang van zowel de oude als de nieuwe

6. Zorg voor een goede en adequate opvang en
overgang van zowel de oude als de nieuwe
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doelgroepen

doelgroepen

7. Betrek ook de kennis van andere gemeenten
en/of SW bedrijven bij de uitwerking.

7. Betrek ook de kennis van andere gemeenten
en/of SW bedrijven bij de uitwerking.

8. Zorg voor een heldere bestuurlijke lijn en
waarborg de gemeentelijke invloed op de nieuwe
entiteit, liefst zo dicht mogelijk bij de gemeente.

8. Zorg voor een heldere bestuurlijke lijn en
waarborg de gemeentelijke invloed op de nieuwe
entiteit, liefst zo dicht mogelijk bij de gemeente.
Leg voorafgaande aan besluitvorming de
verschillende opties voor juridische structuur en
governance voor aan de gemeenteraden (liefst in
gezamenlijkheid).

9. Monitor en evalueer de veranderingen voor
alle medewerkers

9. Monitor en evalueer de veranderingen voor
alle medewerkers

10. Kom zo snel mogelijk met een nieuwe naam
11. Heb aandacht voor maatwerk (iedereen een
passend aanbod wat goed aansluit bij de
mogelijkheden van de nieuwe en oude
doelgroepen)
12. Betrek de gemeenteraad goed bij het
vervolgstappen

10. Kom zo snel mogelijk met een nieuwe naam
11. Heb aandacht voor maatwerk (iedereen een
passend aanbod wat goed aansluit bij de
mogelijkheden van de nieuwe en oude
doelgroepen)
12. Betrek de gemeenteraad goed bij het
vervolgstappen

Toelichting:
Het CDA heeft in de vergadering van 31 mei een zestal aanbevelingen (kaders) aan het college
meegegeven voor de verdere uitwerking van de koers en het op te stellen bedrijfsplan. Voor deze
aanbevelingen was brede steun in de raad. Door het college zijn alle opmerkingen in het debat van 31
mei vertaald in een 12-puntenplan (Adviezen gemeenteraad over koers NEZ). Het CDA ziet de genoemde
zes kaders onvoldoende terug in het 12-puntenplan en stelt daarom bovenstaande
aanvullingen/aanscherpingen voor.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het
amendement.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het
geamendeerde Koersdocument nieuwe entiteit Zuid en het college van B&W een aantal
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aanbevelingen/suggesties meegeeft voor de verdere uitwerking van de koers en het op te
stellen bedrijfsplan.
9. Vaststelling bestemmingsplan Noordscheschut, deelplan Coevorderstraatweg 69, 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan
Noordscheschut, deelplan Coevorderstraatweg 69, 2017 ongewijzigd vaststelt en geen
exploitatieplan vaststelt.
10. Begrotingswijziging GGD 2018
De raad stelt de begrotingswijziging GGD 2018 vast en besluit om geen zienswijze in te dienen.
11. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van SP, PvdA, GroenLinks en SGP dienen een motie vreemd aan de orde van de dag
in:
Motie
Datum
Fractie
Onderwerp

: 14-06-2018
: SP, PvdA, GroenLinks en SGP
: Opschorten uitzetten Afghaanse vluchtelingen

De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 14 juni 2018,
•
•
•
•

•
•
•

•

Constateert dat:
Er in maart een brandbrief is gestuurd aan het college afkomstig van 9 partijen waaronder
Amnesty International en Vluchtelingenwerk;
Het college in deze brief werd opgeroepen zich uit te spreken tegen het uitzetten van Afghaanse
vluchtelingen;
Het college aan eerder genoemde partijen in mei kennelijk heeft laten weten zich niet uit te
willen spreken over kabinetsbeleid tenzij het individuele gevallen betreft;
Er op 13 mei aanvullende informatie is gekomen van de lokale werkgroepen van
bovengenoemde organisaties, waaruit blijkt dat in Hoogeveen Afghaanse asielzoekers op straat
worden gezet en er dus wel sprake is van individuele uitzettingen.
Overweegt dat:
Negatieve reisadviezen niet alleen voor toeristen zouden moeten gelden;
Vanwege de toename van geweld en bloedige aanslagen door de Taliban er zelfs een beroep is
gedaan op extra inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan;
Er op korte termijn versneld een herziening van het Ambtsbericht over Afghanistan zal
verschijnen. Terwijl dit nieuwe beleid in de maak is er nog steeds Afghanen worden
teruggestuurd of op straat belanden;
Dit een zeer onwenselijke en onmenselijke situatie voor de vluchtelingen en onze samenleving
veroorzaakt.
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•

•

Roept het college op:
Om zich uit te spreken voor het tijdelijk opschorten van uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen
totdat er meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie, en haar verantwoordelijkheid te nemen
en zorgplicht te dragen voor deze inwoners binnen onze gemeentegrenzen;
Zich hiermee aan te sluiten bij andere gemeenten die dit al hebben gedaan, waaronder
Maastricht, Tytsjerkeradiel, Leeuwarden en Coevorden.
En gaat over tot de orde van de dag
SP:
GroenLinks:
PvdA:
SGP:

Jutta van den Oord-Van der Bie
Catharina van Hien
Ida Gerda Emmens
Brand van Rijn

Het college ontraadt de motie. De burgemeester stelt dat dit vraagstuk een Rijkstaak is en dat
het niet een taak van de gemeente is om te bepalen of een land veilig is om naartoe te worden
terug gestuurd.
De voorzitter constateert dat de motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 20 stemmen
tegen. De fracties van SP, GroenLinks, SGP en PvdA stemmen, evenals de leden Kreuze (CDA) en
Meesters (ChristenUnie), voor de motie. Tegen de motie stemmen de fracties van CDA,
Gemeentebelangen, VVD, D66 en het lid Pullen (ChristenUnie).
12. Vaststellen besluitenlijst van 31 mei 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 31 mei
2018 vaststelt.
13. 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, J.G.D. Fidom, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. HooijerEverts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A.
Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, H. Baalman, G. Engels, A.L.N. JansenBrandsema, J. F. Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, ambtenaar
G. Jansen en J. Everaarts (raadsadviseur).
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1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Jaarrekening en Begroting Regionale Uitvoeringsdienst
De raad voert het debat over het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de
Regionale Uitvoeringsdienst. Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. De voorzitter
constateert dat de raad het voorstel voldoende behandeld vindt en dat het door kan naar
besluiten op 28 juni.
4. Begrotingen GR-en
De raad bespreekt het raadsvoorstel om geen zienswijzen in te dienen op de
ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: Alescon, de GGD, de
Veiligheidsregio Drenthe, het Recreatieschap en de Gemeentelijke Kredietbank.
De voorzitter constateert dat de raad het voorstel voldoende behandeld vindt en dat het
voorstel door kan naar besluiten op 28 juni.
5. Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.
Debatronde raadzaal
Aanwezig: K.F.J. Bertels (voorzitter), A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, D.B. BruijnVan den Berg, I.G. Emmens, J.G.D. Fidom, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H.
Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak,
L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A. Sieders, J. van
der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, H. Baalman, G. Engels, A.L.N. Jansen-Brandsema, J. F.
Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos
en G.W. Slomp, ambtenaren K. Boer en B. Hansma en C. Elken (griffier).
1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Bestemmingsplan “Hoogeveen, Bochtverruiming spoorbaan 2017”
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De raad debatteert over het Bestemmingsplan “Hoogeveen, Bochtverruiming spoorbaan 2017”.
Ter sprake komt onder meer de mogelijke geluidsoverlast door de snellere treinen en de vraag
of daar voldoende maatregelen voor zijn genomen.
Wethouder Slomp zegt toe:
- Dat het college in contact zal treden met Prorail over de mogelijkheid van een 0-meting bij
de huidige snelheid;
- Bij de raad terug te komen op het onderzoek naar de gevolgen van trillingen door de snellere
treinen, en wat de gevolgen zijn voor apparatuur in het Bethesda ziekenhuis;
- Dat het college zal in gesprek zal gaan met ProRail over de route van de bus tijdens de 16
dagen dat er geen treinen rijden.
De voorzitter constateert dat dit onderwerp op 28 juni in besluitvorming terug kan komen.
4. Lijst categorieën uitgebreide omgevingsvergunningen
De raad spreekt over de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van bedenkingen nodig
is. Voor vergunningen voor zonneweides wordt in het voorstel een uitzondering gemaakt. De
wethouder geeft aan dat het college aanvragen voor zonneweides wil voorleggen aan de raad
als er een zienswijze is ingediend bij een plan. De voorzitter constateert dat dit onderwerp op 28
juni in besluitvorming terug kan komen.
5. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Informerende ronde 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, J.G.D. Fidom, J. van der Heide, C.C.W. van Hien, H.M. HooijerEverts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A.
Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, H. Baalman, G. Engels, A.L.N. JansenBrandsema, J. F. Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, ambtenaar
M. Schuring en J. Everaarts (raadsadviseur).
1. Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.
2. Spreekrecht
Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Kerkhoven op persoonlijke titel en de heer
Okken van korfbalvereniging Thrianta.
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3. Kunstijsbaan-zwembad
Wethouder Slomp houdt een presentatie over de plannen. De raad stelt veel vragen; onder
meer over de te verwachten kosten van het nieuwe zwembad en het overleg met
betrokkenen. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij risico’s en onzekerheden van de
toekomstige exploitatie en de mogelijkheden van meer subsidie vanuit Provincie en Rijk.
De voorzitter constateert dat het onderwerp op 28 juni in de debatronde behandeld kan
worden.
Wethouder Slomp zegt toe dat de raad een overzicht krijgt van de kosten en baten van het
geplande complex voor de komende tien jaar, voor wat betreft de gemeentelijke begroting.
4. Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering.

