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Besluitenlijst
Raadzaal 8 november 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. Giethoorn, 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 Oordvan der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, W. Warrink en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, de locogemeentesecretaris B. Ruiter, de raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts en griffiemedewerker P.
Kuiper.
Met kennisgeving afwezig: J.M. Pomper, H. Pullen-Muis, M.F. Strolenberg
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.
4. Schorsing plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter schorst de plenaire besluitvormende vergadering.
Debat 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. Giethoorn, 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 Oordvan der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E.
Scheffers, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, W. Warrink, E. BlenkersNoordzij, G. Engels, L. van Haalen, A.L.N. Jansen-Brandsema, J. F. Prakken, L.C. Schonewille en C. Elkenvan Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, de locogemeentesecretaris B. Ruiter, raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts en griffiemedewerker
P. Kuiper.
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1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
De heer Muller van TC De Weide maakt gebruik van het spreekrecht.
3. Algemene beschouwingen en programmabegroting 2019-2022
De raad houdt de algemene beschouwingen naar aanleiding van de programmabegroting 20192022. De fractievoorzitters houden elk een betoog. Er worden meerdere moties en
amendementen aangekondigd.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.
Debat 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. Giethoorn, 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 Oordvan 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, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg,
W. Warrink, E. Blenkers-Noordzij, G. Engels, L. van Haalen, A.L.N. Jansen-Brandsema, J. F. Prakken, L.C.
Schonewille en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, de locogemeentesecretaris B. Ruiter, raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts en griffiemedewerker P.
Kuiper.
1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Debat programmabegroting 2019-2022
De raad voert het debat over de programmabegroting 2019-2022 en de aangekondigde moties
en amendementen.

•
•
•
•

Toezeggingen college:
Wethouder Steenbergen zegt toe:
Dat het college naar de raad zal komen met een voorstel ingeval van overschrijding van het
budget ten aanzien van kindcentrum Wolfsbos.
Dat het college met een schriftelijke onderbouwing komt ten aanzien van de tekorten in de
WMO.
Er naar te streven om in maart 2019 de visie onderwijshuisvesting gereed te hebben.
Te zullen streven om voor 8 maart 2019 inhoud te geven aan de stresstest.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Wethouder Giethoorn zegt toe:
Dat er een uitvoeringsplan evenementenbeleid in de maak is, met concrete voorstellen.
De motie over terugdringen van plastic bij evenementen over te willen nemen zonder dat een
verplichtend karakter te willen geven. Hij wil dat meenemen in het uitvoeringsplan
evenementenbeleid.
Wethouder Vos zegt toe:
De motie over oprichting van een Energiebank te zullen betrekken bij een lopend onderzoek
(Smederijen).
Dat de energievisie medio 2019 naar de raad toe komt.
De cijfers over Jong Hoogeveen mee te nemen in de presentatie. Mocht dat niet lukken, dan
volgen de cijfers schriftelijk.
Wethouder Slomp zegt toe:
Dat in 2019 het onderzoek naar de routes van De Bij gereed zal komen.
Het plan “Hoogeveense Agenda voor Toegankelijkheid en Inclusie (HATI)” is in concept
klaar en komt in januari/februari 2019 naar de raad.
Dat de raad binnenkort een brief krijgt over de stand van zaken rondom de samenwerking AREA.
Dat ingeval van nieuwe 60 km wegen of een reconstructie van bestaande wegen naar de
haalbaarheid van fietsstroken wordt gekeken.
Dat er een lijst komt met gevaarlijke wegen waar geen fietsstrook ligt en een overzicht van de
kosten om evt. fietsstroken aan te brengen.
Dat het college, n.a.v. de motie van de VVD, gaat bekijken of één aanbesteding van
kunstgrasvelden haalbaar is (qua kosten en tijd).
Dat het rapport over ziekenhuiszorg (van Treant e.a) eind volgend jaar naar de raad komt en dat
het college na het verschijnen van dit rapport weer in gesprek gaat met het bestuur van Treant.
Dat het college naar aanleiding van de motie De Weide onderzoek doet naar de haalbaarheid en
de financiering van de plannen en daarmee terugkomt naar de raad.
Burgemeester Loohuis zegt toe:
Dat het college met de raad over de functie en doelstellingen van de lobbyist zal praten. Streven
is om dit vóór 8 maart 2019 (de strategische conferentie) te doen.
De raad te zullen betrekken bij het lidmaatschap van de regio Zwolle en gezamenlijk (raad,
college en bedrijfsleven) hierover in gesprek te gaan begin 2019.
Dat er binnenkort een onderzoeksrapport over de SWO in relatie tot vergelijkbare organisaties
naar de raad komt, waaruit o.a. blijkt dat we qua personeel, kosten en externe inhuur zeker niet
aan de hoge kant zitten.
De voorzitter vat de uitkomst van het debat voor alle moties en amendementen samen. Er zijn 7
amendementen en 17 moties aangekondigd. Het college heeft 7 moties overgenomen.
De volgende moties worden niet ingediend omdat ze zijn overgenomen c.q. toezeggingen zijn
gedaan waardoor de initiatiefnemers besluiten om ze niet in te dienen:
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Motie 1

Datum
: 8 november 2018
Fracties
: GroenLinks, D66, PvdA, SP
Onderwerp
: Terugdringen gebruik plastic wegwerpproducten bij evenementen
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert:
• Dat het Europees parlement in oktober 2018 instemde met het verbod om bepaalde
wegwerpproducten vanaf 2021 van plastic te vervaardigen ;
• Dat het probleem van de ‘plastic soup’ verontrustende vormen heeft aangenomen, waarbij
vooral welzijn van dier, natuur en milieu onder lijden.

Spreekt als zijn mening uit:
• Dat het in ieders belang is om zo het gebruik van plastic wegwerpproducten zo snel mogelijk
terug te dringen en niet de uitwerking van het besluit van het Europees Parlement af te
wachten.
Verzoekt het college:
• Hierin een voorloper te zijn en te starten met het aan banden leggen van gebruik van plastic
wegwerpproducten tijdens evenementen, hiervoor een Plan van Aanpak te maken en de
gemeenteraad hierover het 2e kwartaal 2019 te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks
Catharina van Hien
D66
Peter Scheffers
PvdA
Inge Oosting
SP
Jutta van den Oord
Motie 2
Datum
: 8 november 2018
Fracties
: GroenLinks, VVD, D66, SGP, SP
Onderwerp
: Stimuleren samenwerking organisaties i.h.k.v. mantelzorg, eenzaamheid.
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert:
• Dat het aantal alleenwonenden toeneemt en daarmee ook vaak eenzaamheid toeneemt;
• Dat er een tekort is aan vrijwilligers voor het ondersteunen van kwetsbare groepen en dat
mantelzorgers zwaar worden belast of overbelast;
• Dat er combinatie-oplossingen moeten komen om de diverse groepen te helpen en ontlasten.
Spreekt als zijn mening uit:
• Dat organisaties als verzorgingstehuizen, onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven onderling
elkaar een dienst kunnen bewijzen.
Verzoekt het college:
• Het initiatief te nemen om met deze organisaties het gesprek aan te gaan en samen te
onderzoeken hoe er nieuwe oplossingen kunnen komen voor mantelzorg en tegen eenzaamheid;
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• En de gemeenteraad hierover in het 2e kwartaal van 2019 -of eerder- terugkoppeling te geven
over de behaalde resultaten tot dan toe.
En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks
Catharina van Hien
VVD
Debbie Bruijn
D66
Peter Scheffers
SGP
Brand van Rijn
SP
Jutta van den Oord
Motie 3
Datum
Onderwerp
Fracties

:
:
:

8 november 2018
Oprichten Energiebank
ChristenUnie, D66, SGP, SP, GroenLinks , PvdA

De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert dat:
• In Nederland ruim 750.000 huishoudens moeite hebben om hun energierekening te
betalen en er ook in Hoogeveen veel huishoudens zijn die hier moeite mee hebben
(zogenaamde energiearmoede);
• De Energiebank (www.energiebanknederland.nl) mensen helpt om hun energieverbruik
blijvend omlaag te brengen en daarmee dus ook de energierekening.
Overweegt dat:
• Het van groot belang is dat gezinnen in armoede hun energierekening kunnen betalen,
duurzaam omgaan met energieverbruik en hun zelfredzaamheid vergroten;
• Het initiatief van de Energiebank kan bijdragen aan een reductie van CO2 en dus
bijdraagt aan een meer klimaatneutraal Hoogeveen;
• Hierover nog niets is opgenomen in de programmabegroting 2019.
Verzoekt het college:
• Aansluiting te zoeken bij dit initiatief en te onderzoeken of ook in Hoogeveen een
Energiebank actief kan worden;
• De raad hierover voor de behandeling van de programmabegroting 2020, of zoveel
eerder als mogelijk is, te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie:
Wim Warrink
D66:
Peter Scheffers
SGP:
Brand van Rijn
SP:
Jutta van den Oord-van der Bie
GroenLinks :
Catharina van Hien
PvdA:
Inge Oosting
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Toelichting:
Stichting Energiebank Nederland helpt huishoudens om hun energierekening blijvend te
verlagen. Met behulp van energiecoaches doorlopen huishoudens een traject van
energiebewustwording, waarin zij gestimuleerd en geholpen worden om energie te besparen.
Daarnaast ontvangen huishoudens een pakket met energiebesparend producten. Tot slot kijken
de lokale Energiebanken naar lokale mogelijkheden om de energierekening verder naar beneden
te brengen. Dit alles met als doel om met korte termijn hulp een langdurig effect te bereiken.
Onze hulp wordt mogelijk gemaakt door middel van donaties in geld, energiebesparende
middelen en tijd van vrijwilligers.
De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In
Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun
energierekening te betalen. De energiebank wil deze huishoudens op energievlak versterken,
zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen
Motie 4
Datum
:
8 november 2018
Onderwerp
:
Als gemeente verdienen aan boetes
Fractie
:
CDA
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
verwijzend naar de bijgevoegde raadsinformatiebrief van gemeente Moerdijk,
Constateert dat:
• er grote financiële uitdagingen voor ons liggen;
• deze financiële uitdagingen met name veroorzaakt worden doordat het rijk te weinig
middelen beschikbaar stelt aan gemeenten voor de gedecentraliseerde zorgtaken;
• er gekeken moet worden naar slimme manieren om meer geld binnen te krijgen;
• er gemeenten zijn bestuurlijke strafbeschikkingen (geïnd door het CJIB) hebben
vervangen door bestuurlijke boetes (geïnd door gemeenten), omdat de opbrengsten dan
niet meer naar de rijkskas, maar naar de gemeentelijke kas vloeien;
• in Hoogeveen nog gewerkt wordt met bestuurlijke strafbeschikkingen;
• gemeente Moerdijk onderzoek heeft gedaan naar de invoering van bestuurlijke boetes
(zie bijgevoegde raadsinformatiebrief);
• gemeente Moerdijk tot de conclusie kwam dat voor die gemeente dit in 2017 niet
haalbaar was;
• het onderzoek wel aangeeft dat de invoering van bestuurlijke boetes wellicht haalbaar
zou zijn als de kosten met meerdere gemeenten gedeeld kunnen worden;
• het onderzoek ook aangeeft dat nieuwe ontwikkelingen de invoering alsnog haalbaar
zouden kunnen maken;
• gemeente Hoogeveen groter en meer verstedelijkt is dan gemeente Moerdijk.
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Roept het college op om:
• onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het invoeren van bestuurlijke boetes,
vergelijkbaar met het onderzoek van gemeente Moerdijk;
• onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de kosten hiervan omlaag te brengen door
samen te werken met andere gemeenten die bestuurlijke boetes zouden willen invoeren
of dit al hebben gedaan;
• de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren met uitgebreide
(cijfermatige) onderbouwing.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA: Erik-Jan Kreuze
Motie 5

•
•

Motie 6

Datum:
Onderwerp:

8 november 2018
Aanbesteding kunstgrasvelden

De raad van de gemeente Hoogeveen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Constaterende dat:
De investering over twee verschillende trajecten (Hollandscheveld en Pesse en Elim) in twee jaren
gepland staat in de investeringsplanning van de programmabegroting.
Overwegende dat;
Één aanbestedingstraject voor beide trajecten een financieel voordeel zou kunnen behalen.
Roept het college op:
• Om voor beide trajecten één aanbestedingsprocedure te starten om zodoende een financieel
voordeel te kunnen behalen.
• De planning zoals in de programmabegroting opgenomen, zal worden gerespecteerd.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens VVD-fractie,
R. Bisschop
Raadslid
Datum:
8 november 2018
Fracties:
VVD, D66, Gemeentebelangen, SGP, PvdA
Onderwerp:
Onderzoek investering Sportpark de Weide
De raad van de gemeente Hoogeveen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Constaterende dat:
• de toegang van de tennisaccommodatie niet zichtbaar en onveilig is;
• de tennisclub, maar ook de voetbalclub een veiliger toegang van het sportpark voor haar
jeugdleden willen realiseren;
• de tennisclub haar velden de komende jaren moet vernieuwen omdat de huidige
speelvelden afgeschreven zijn.
Overwegende dat:
• De veiligheid van de jeugdige sporter centraal staat in de herinrichting van het
sportpark;
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dit bijdraagt aan een betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de tennisclub;
de tennisvelden in een slechte staat zijn en binnen enkele jaren vervangen moeten
worden.
Roept het college op:
• met de clubs in gesprek te gaan en zaken te bespreken rondom: fasering, vervanging van
de velden en de mogelijkheden van zelfredzaamheid en medegebruik door de sportclubs;
• in de eerste helft van 2019 een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de
plannen van de sportclubs van het sportpark De Weide.
En gaat over tot de orde van de dag.
•
•

Namens de fracties van
VVD
Debbie Bruijn
D66
Peter Scheffers
Gemeentebelangen
Aron Sieders
SGP
Brand van Rijn
PvdA
Inge Oosting
Motie 7
Datum:
: 8 november 2018
Fracties :
CDA, PvdA en GroenLinks
Onderwerp
: Fietssuggestiestroken
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert dat:
• er veel klachten zijn over te hard rijdend autoverkeer in het buitengebied;
• er in onze gemeente in het buitengebied veel 60-km-wegen liggen;
• deze wegen vaak geen vrij-liggende fietspaden hebben;
• er op deze wegen vaak te hard wordt gereden;
• fietsers zich daardoor onveilig voelen;
Overweegt dat:
• fietssuggestiestroken automobilisten het gevoel geven dat de weg smaller is en
daardoor het verkeer afremmen.
Roept het college op om:
• de 60-km-wegen in het buitengebied te voorzien van fietssuggestiestroken.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA:
PvdA:
GroenLinks:

Erik-Jan Kreuze
Inge Oosting
Catharina van Hien

Drie moties worden aangehouden:
1.
motie steunpakket bij langdurige armoede (van GroenLinks, PvdA , SGP en SP)
2.
motie dekking tekorten WMO (PvdA, SGP en SP)
3.
motie gemeentegronden (SGP en PvdA)
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De aangekondigde motie kunstijsbaan/zwembad (SGP en PvdA) wordt alleen in stemming gebracht als
het amendement ‘wijziging programmabegroting 2019-2022 (1) (SGP en PvdA)’ wordt aangenomen.
3. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Besluitvormende 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. Giethoorn, 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 Oordvan 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, A. A. Sieders, J. van der Sleen, A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg,
W. Warrink en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp, de locogemeentesecretaris B. Ruiter, de raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts.
1. Heropening besluitvormende ronde
De voorzitter heropent de besluitvormende ronde.
2. Vaststellen programmabegroting 2019-2022
Er worden in de besluitvormende ronde 7 amendementen en 6 moties ingediend.
De amendementen worden in stemming gebracht:
Amendement 1
De fracties van D66, SP en VVD dienen het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Fracties
: D66, SP, VVD
Onderwerp
: Bezuiniging kosten reiniging in begroting
D66, SP en VVD stellen het volgende amendement voor:
Op blz. 173 van de programmabegroting onder het punt afvalstoffenheffing, post 730 kosten
reiniging, het bedrag van 4.627 wijzigen in 4.527.
Toelichting:
Deze wijziging betekent een bezuiniging van 100.000 op de kosten van de reiniging.
Op dit moment hebben de drie Area gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen de hoogste
afvalinzamelings- en verwerkingskosten in Drenthe. Volgens de programmabegroting wil de
gemeente Hoogeveen het scheidingspercentage van 69% (huidig) naar 75% in 2020 brengen.
Hierdoor zullen de kosten van de afvalinzameling dalen en de opbrengsten van de ingezamelde
materialen (grondstoffen) stijgen.
Samen met de hoge inzamelingskosten en een hoger scheidingspercentage (daling van de kosten
en stijging van de opbrengsten) kan een bezuiniging van circa 100.000 euro plaatsvinden. Dit
bedrag kan ten gunste komen van een lagere afvalstoffenheffing per aansluiting.

PAGINA 11 VAN 23

Namens de fracties van
D66, Peter Scheffers
SP, Jutta van den Oord
VVD, Debbie Bruijn
Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen wordt verworpen. De
fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP stemmen voor het amendement, de fracties van
Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA stemmen tegen.
Amendement 2
De fracties van SGP en PvdA dienen het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Fracties
: SGP, PvdA
Onderwerp
: wijziging programmabegroting 2019-2022 (1)
De SGP en PvdA stellen het volgende amendement voor:
In de Programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Hoogeveen de volgende wijzigingen
aan te brengen:
1)
De extra verhoging tarieven OZB van 5% wordt geschrapt en de ramingen/overzichten
worden waar dat opportuun is (zoals op blz. 15) aangepast.
2)
De investering ten behoeve van de Kunstijsbaan/zwembad (blz. 55) vervalt en de
ramingen/overzichten worden waar dat opportuun is aangepast.
3)
De structurele uitgaven ten behoeve van de aanstelling van een lobbyist worden
opgeschort tot 2023 (blz. 154). De ramingen/overzichten worden waar dat opportuun is
aangepast. Zie verder bijgevoegde toelichting.
Argumentatie:
Tarieven van OZB worden makkelijk verhoogd, maar zoals de praktijk leert zo goed als nooit
meer verlaagd. In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft de SGP
aangegeven dat, als het economisch goed gaat, niet te willen investeren in megaprojecten maar
in mensen. Nu het economisch goed gaat heeft het aanstellen van een lobbyist geen urgentie.
Namens de fractie van
SGP, Brand van Rijn
PvdA, Inge Oosting
Bijlage: - Toelichting amendement 1
- Berekening 1
Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties
van PvdA en SGP stemmen voor het amendement, de overige fracties stemmen tegen.
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Amendement 3
De fractie van de SGP dient het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Fractie
: SGP
Onderwerp
: Wijziging programmabegroting 2019-2022 (2)
De SGP stelt het volgende amendement voor:
In de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Hoogeveen de volgende wijzigingen
aan te brengen:
• De extra verhoging tarieven OZB van 5% wordt geschrapt en de ramingen/overzichten
worden waar dat opportuun is (zoals op blz. 15) aangepast.
• Visie Stadscentrum (fase 2) te verplaatsen naar 2023 (blz. 98) en de
ramingen/overzichten worden waar dat opportuun is aangepast.
• De structurele uitgaven ten behoeve van de aanstelling van een lobbyist worden
opgeschort tot 2023 (blz. 154). De ramingen/overzichten worden waar dat opportuun is
aangepast.
Toelichting:
Tarieven van OZB worden makkelijk verhoogd, maar de praktijk leert nooit meer verlaagd.
De leus van dit amendement is: “waar een wil is, is een weg”.
Nu het economisch goed gaat heeft het inzetten van een lobbyist geen urgentie.
Bijgevoegd een voorstel berekening van bovengenoemde wijzigingen.
Namens de fractie van de SGP,
Brand van Rijn
Bijlage: Berekening 2
Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 1 stem voor en 30 stemmen tegen wordt verworpen. De fractie van
SGP stemt voor het amendement, de overige fracties stemmen tegen.
Amendement 4
De fractie van de SGP dient het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Fracties
: SGP
Onderwerp
: Wijziging programmabegroting 2019-2022 (3)
De SGP stelt het volgende amendement voor:
De programmabegroting op het volgende onderdeel te wijzigen:
Op pagina 17 van de programmabegroting onder het kopje Kunstijsbaan – Zwembad de tekst
van de laatste regel “Het streven is om de nieuwe voorziening gerealiseerd te hebben op 1
januari 2020 ”te vervangen door: “Het streven is om de nieuwe voorziening gerealiseerd te
hebben maart 2021.”
Toelichting:
Gehoord hebbende de toelichting van de wethouder dat het op 01-01-2020 niet haalbaar is om
deze nieuwe voorziening te realiseren. Gehoord hebbende dat de wethouder maart 2021
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genoemd heeft als een nieuwe reële realisatietijd. Daarom acht de fractie van de SGP het
zuiverder deze tekst ook op te nemen in deze definitieve programmabegroting.
Namens de fractie van de SGP,
Brand van Rijn
Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 7 stemmen voor en 24 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties
van VVD, PvdA en SGP stemmen voor het amendement, de fracties van Gemeentebelangen,
CDA, ChristenUnie, SP, D66 en GroenLinks stemmen tegen.
Amendement 5
De fracties van VVD, GroenLinks, SP, SGP en D66 dienen het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Van
: VVD, GroenLinks, SP, SGP, D66
Onderwerp
: Innovatiebudget Sociaal Domein
De VVD, GroenLinks, SP, SGP en D66 stellen het volgende amendement voor om:
In de begroting het budget voor de lobby-adviseur te schrappen en voegt een post toe zijnde een
innovatiebudget (werkbudget) Sociaal Domein, specifiek gericht op innovaties binnen het sociaal
domein.
In het hoofdstuk “het fundament”:
• De lobby-adviseur uit de begroting te halen als voorgestelde functie;
• Het bedrag ad EUR 95.000,- in de begroting te laten staan en te kaderen als
innovatiebudget sociaal domein binnen de sociale pijler.
Toelichting:
● Het geld voor een lobbyist moet gevonden worden binnen de bestaande
persoonsformatie (EUR 32 miljoen SWO). Vorig jaar hebben we al EUR 35.000,toegevoegd hiervoor, dat is aanvullend op de personeelsformatie voldoende. Anders
geen extra inzet voor een lobbyist;
● Het begrote bedrag voor de lobbyist in te zetten als vrij te besteden budget dat moet
kunnen worden verantwoord als innovatie uitgaven binnen het segment sociaal domein.
De stijgende kosten en de stijgende aanvragen vragen om een andere kijk en andere
manier van werken. Hoogeveen is hier al mee bezig sinds de decentralisatie. Het budget
helpt innovatieve vormen de kans de geven tot uiting te komen zonder dat men vanuit
de organisatie terug moet naar de gemeenteraad.
Namens de
VVD,
Debbie Bruijn-van den Berg
GroenLinks,
Catharina van Hien
SP,
Jutta van den Oord
SGP,
Brand van Rijn
D66,
Peter Scheffers
Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen wordt verworpen. De
fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP stemmen voor het amendement, de fracties van
Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA stemmen tegen.
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Amendement 6
De fractie van het CDA dient het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Raadslid
: Erik-Jan Kreuze
Onderwerp
: OZB
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Het raadsbesluit:
1. De programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.
Wordt als volgt gewijzigd:
1. De programmabegroting 2019-2022 vast te stellen, met uitzondering van de extra OZBverhoging van 5% voor 2019 en aangevuld met een positieve en negatieve taakstelling 1
voor voornamelijk de diverse door de rijksoverheid aan de gemeente Hoogeveen
overgedragen taken, in te vullen zoals beschreven in de hierover aangenomen motie
financieel evenwicht.
Toelichting:
In de bij dit amendement behorende motie financieel evenwicht is uitgesproken dat de raad
eerst een fundamentele discussie over de gemeentelijke taken wil voeren en duidelijkheid wil
over de financiën rondom de decentralisaties, alvorens de OZB te verhogen. De argumentatie
hiervoor is te vinden in de bedoelde motie.
Namens de fractie van het CDA,
Erik-Jan Kreuze
Het college ontraadt dit amendement.
De leden Van der Heide (Gemeentebelangen) en Warrink (ChristenUnie) geven een
stemverklaring af.
De voorzitter constateert dat het amendement, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door de
raad wordt aangenomen.
Amendement 7
De fractie van de VVD dient het volgende amendement in:
Vergadering van
: 8 november 2018
Van
: VVD fractie
Onderwerp
: Lagere OZB en parkeerkosten
De VVD fractie stelt het volgende amendement voor:
In de begroting de extra Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhoging (5%) van € 543.000 voor
2019, de geplande verhoging in de drie jaren daarna van € 549.000 en verhoging van de
parkeertarieven niet door te voeren en de parkeerinkomsten met € 89.000 in 2019 te verlagen.
Dit mogelijk te maken door de volgende bezuinigingen/opbrengsten door te voeren:
1. Taakstellende bezuiniging buurtaccommodaties van € 200.000;
2. Schrappen post van € 95.000 voor een lobbyist;
1

Positief wil zeggen meer gelden verwerven, negatief wil zeggen minder geld uitgeven. Gezamenlijk zorgen zij
voor een (nieuw) financieel evenwicht.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Besparing van € 25.000 doorvoeren op openbare verlichting;
Exploiteren van reclamemast en € 28.000 aan opbrengst op te nemen;
Verhuren van bedrijfsverzamelgebouw en € 75.000 op te nemen;
Budget voor schuldhulpverlening voor € 40.000 te verlagen;
Subsidie van bibliotheek, onderdeel verhalenwerf voor € 25.000 te verlagen;
Budget voor Jong Hoogeveen niet te verhogen met € 150.000;

Namens de VVD Fractie, Mark Strolenberg
Toelichting:
We zien mogelijkheden om binnen de begroting posten te schrappen:
● Taakstelling op buurtaccomodaties was eerder voor € 350.000 opgenomen, maar weer
geschrapt. Inzet van het college moet zijn om functies/instanties aan elkaar te verbinden
en Rijksgelden binnen te halen die beschikbaar komen per 1-1-2019 voor (€ 86 miljoen)
amateursportclubs, stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties en is er
extra geld voor uitvoeren van energiemaatregelen
(€ 152 miljoen);
● Het geld voor een lobbyist moet gevonden worden binnen de bestaande
persoonsformatie (€ 32 miljoen SWO). Vorig jaar hebben we al € 35.000 toegevoegd
hiervoor, dat is aanvullend op de personeelsformatie voldoende. Anders geen extra inzet
voor een lobbyist;
● Openbare verlichting - Besparing van € 25.000 energie-/onderhoudskosten per jaar: Het
investeringsbudget voor Hoogeveen Verlicht Bewust is geschrapt. Het vervangen van
LED-verlichting zal nu gefaseerd gebeuren. Juist met een investering zouden de energieen onderhoudskosten (structureel) naar beneden gaan. Ook zou door nieuwe apparatuur
toe te passen meer mogelijk worden met bijvoorbeeld het dimmen van het licht,
waardoor reductie in kosten kan ontstaan. Tevens zou Hoogeveen af kunnen met minder
lantarenpalen, zonder dat dit impact heeft op veiligheid;
● Opbrengsten genereren met een reclamemast a € 28.000 per jaar: Gemeente moet meer
werk maken voor de realisatie van een reclamemast op de A37/A28. Dit bedrag staat al
een tijd in de begroting, we vinden dat met een ondernemende inzet zo'n mast te
ontwikkelen valt, waarbij de gemeente meedeelt in de exploitatie winst;
• Verhuren van bedrijfsverzamelgebouw a € 75.000 per jaar: Het bedrijfsverzamelgebouw
bij het 'Werkplein' staat deels leeg c.a. wordt niet meer door derden gebruikt. Er stond in
2018 nog een huuropbrengst begroot van € 154.000. Omdat er geen huuropbrengsten
meer binnenkomen per 2019, zijn de inkomsten voor 2019 geschrapt. Het getuigd niet
van ondernemerschap om hiervoor niet het doel te hebben huurinkomsten te genereren.
Of bijvoorbeeld een partij in onder te brengen waarmee de gemeente een subsidierelatie
heeft. Wij verwachten dat € 75.000 aan inkomsten voor 2019 gerealiseerd moet kunnen
worden;
• Schuldhulpverlening jaarlijks het budget met € 40.000 per jaar verminderen of eigen
bijdrage ontvangen:
Er zitten momenteel tientallen personen die jarenlang gebruik maken van
'budgetbeheer'. Het is goed dat GKB budgetbeheer er is, met name voor mensen om ze
te helpen zaken financieel op de rit te krijgen. Die dienstverlening zou moeten worden
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•

•

•

gestaakt na een periode van 3 jaar of worden voortgezet tegen een vergoeding.
Budgetbeheer trajecten kosten ca. € 100 per maand per persoon voor ten minste 35
personen binnen de gemeente Hoogeveen. Daarnaast wordt er sinds vorig jaar jaarlijks €
150.000 ingezet op preventie-aanpak schuldhulpverlening, dit zou de komende jaren
moeten leiden tot lagere kosten op schuldhulpverlening;
Bibliotheek ontvangt voldoende subsidie. € 25.000 per jaar voor verhalenwerf zou
binnen deze 1,8 miljoen moeten worden gevonden: De bibliotheek ontvangt in 2019 €
1,8 miljoen van de Gemeente. Wij vinden dit zeer ruim voor een plaats met 56.000
inwoners. Een subsidie van € 25.000 voor de verhalenwerf zou wat ons betreft uit de
jaarlijkse subsidie moeten worden bekostigd. Of binnen het taakveld moet een keuze
worden gemaakt, waardoor de vrijwilligersondersteuning voor de verhalenwerf gaat
passen;
Jong Hoogeveen kostenniveau: Er is vanaf 2018 ingezet op extra geld voor nieuw beleid.
Dat was nog in de tijd dat de begroting er anders uitzag. Budget voor Jong Hoogeveen
wordt in het collegevoorstel verhoogd van € 400.000 naar € 500.000 structureel per jaar
(om op het kostenniveau van 2018 te blijven is een verlaging van € 100.000 gemoeid).
Ten opzicht van het budget van 2018 stellen we een verlaging voor van
€ 50.000, dit maakt dat er structureel € 350.000 wordt opgenomen. (Dit naast nieuwe
budgetten voor aanpak laaggeletterdheid € 150.000, kinderpakketten € 248.000,
voortijdig schoolverlaten € 130.000 en onderwijsachterstanden € 250.000 structureel per
jaar) De VVD wil ook investeren in Jong Hoogeveen, alleen wel in financieel gepaste
vorm;
We verwachten dat bij effectief uitvoeren van het (city)marketingbeleid, dat Hoogeveen
meer centrumbezoekers zou moeten kunnen ontvangen, wat zorgt voor meer
parkeeropbrengsten. We willen de parkeeropbrengsten met € 89.000 verlagen om de
gederfde inkomsten als gevolg van gratis parkeren in de Schutstraat, het Haagje en
Alteveerstraat mogelijk te maken.

Het college ontraadt dit amendement. De voorzitter constateert dat het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, met 4 stemmen voor en 27 stemmen tegen wordt verworpen. De fractie
van de VVD stemt voor het amendement, de overige fracties tegen.

De moties worden in stemming gebracht:
Motie 1
De fracties van SP, SGP, D66 en PvdA dienen de volgende motie in:
Datum
: 8 november 2018
Fracties
: SP, SGP, D66, PvdA
Onderwerp
: Verlagen rentepercentage GKB
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert:
• Dat de door de GKB gehanteerde rentepercentages bij het verstrekken van leningen uit
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kunnen lopen tot boven de 10%.
Spreekt als zijn mening uit:
• Dat de GKB tot taak heeft cliënten terzijde te staan bij het oplossen van financiële
problemen.
Verzoekt het college:
• Het rentepercentage dat de GKB voor Hoogeveense cliënten in rekening brengt
aanmerkelijk te verlagen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie:
Naam raadslid:
SP
Philip Oosterlaak
SGP
Brand van Rijn
D66
Peter Scheffers
PvdA
Inge Oosting
Toelichting: De GKB berekent aan cliënten bij het verstrekken van een krediet op dit moment een
rentepercentage dat de kosten moet dekken. Dit rentepercentage kan oplopen tot boven de 10%.
De hoogte van het rentepercentage dat de GKB vraagt is echter een keuze. Het staat de
aangesloten gemeentes vrij een lager percentage te hanteren.
Vanuit het oogpunt dat het verstrekken van een lening door de GKB het oogmerk moet hebben
betrokkenen zo spoedig mogelijk uit een problematische schuldensituatie te halen ligt het voor de
hand cliënten bij het aflossen van schulden slechts een geringe rente vergoeding te vragen.
Vanuit diverse hoeken, -niet alleen vanuit oppositie kringen-, wordt inmiddels aangedrongen op
het verlagen van het rentepercentage dat een GKB berekent. Onder meer valt dit op te maken uit
een bijdrage van Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan het algemeen overleg Brede schuldenaanpak /
Armoede (Zie Kamerstuknr. 24 515 14 juni 2018)
Dan een ander punt: de hoge rentetarieven van gemeentelijke kredietbanken. Elke gemeente mag
zijn eigen rentetarief hanteren bij sociale kredietverlening, tot een maximum van maar liefst 14%.
Deze hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die
nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het
aflossen van schulden.
Het college ontraadt deze motie. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke
stemming, met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties van SP,
D66, PvdA, GroenLinks en SGP stemmen voor de motie, de fracties van Gemeentebelangen,
CDA, ChristenUnie en VVD stemmen tegen.
Motie 2
De fracties van SP en PvdA dienen de volgende motie in:
Datum
:
8 november 2018
Onderwerp
:
Verhogen subsidie SWW
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert dat:
• SWW reeds meerdere malen getroffen is door bezuinigingen;
• deze organisatie voor Hoogeveen belangrijk werk verricht binnen het sociaal domein;
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dat door de decentralisaties het takenpakket voor deze organisatie en haar werknemers
alleen maar is toegenomen;
door de bezuinigingen nu minder medewerkers, meer taken dienen uit te voeren;
dit college nog meer wil inzetten op preventieve maatregelen om escalatie naar
duurdere gespecialiseerde zorg te helpen voorkomen;

Is van mening dat:
• voorkomen beter is dan genezen een wens is welke wij met dit college delen;
• het noodzakelijk is om voor het succesvol uitvoeren van al deze taken voldoende
personeel beschikbaar te hebben;
• de werkdruk bij medewerkers van organisaties als SWW enorm is toegenomen;
• voor een goede uitvoering van al deze taken het noodzakelijk is dat het budget voor
SWW opgehoogd wordt;
Verzoekt het College:
Om te zoeken naar financiële ruimte binnen de begroting om SWW extra te ondersteunen in de
uitvoering van haar belangrijke maatschappelijke taken.
En gaat over tot de orde van de dag.
SP,
Jutta van den Oord
PvdA, Inge Oosting
Het college ontraadt deze motie. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke
stemming, met 7 stemmen voor en 24 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties van SP,
PvdA, GroenLinks en SGP stemmen voor de motie, de fracties van Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie, VVD en D66 stemmen tegen.
Motie 3
De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, D66 en SGP dienen de volgende motie in:
Datum
: 8 november 2018
Onderwerp
: Begroting - armoedebeleid
Fracties
: PvdA, SP, GroenLinks, D66, SGP
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert dat:
• In de nota armoedebeleid minimaregelingen in de gemeente Hoogeveen worden
toegekend op basis van 110% van de bijstandsnorm (of maatwerk);
• De minimaregelingen wat betreft de inkomensondersteuning hiermee in Hoogeveen nog
steeds niet zijn terug gebracht op het niveau van voor 2013;
• Hierdoor veel huishoudens, waaronder een grote groep ouderen, niet in aanmerking
komen voor extra inkomensondersteuning,
• Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel
mogelijk beleidsruimte toekent.
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Overweegt dat:
• De gemeente haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen;
• Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen en hiermee niet
alleen op kinderen maar ook op ouderen, een kwetsbare groep in het kader van de
gevolgen van armoede gericht moet zijn;
• Naast vergoedingen in natura ook inkomensondersteuning bijdraagt aan welzijn en
sociale deelname.
Verzoekt het college:
• Om de normering inkomensondersteuning minimaregelingen te verhogen van 110 %
naar 120% van de bijstandsnorm;
• Inzichtelijk te maken om welk bedrag het voor Hoogeveen gaat;
• Voor deze extra lasten dekking te zoeken;
• Deze wijziging uit te werken en op te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA
SP
GroenLinks
D66
SGP

: Inge Oosting
: Jutta van Oord
: Catharina van Hien
: Peter Scheffers
: Brand van Rijn

Het college ontraadt deze motie. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke
stemming, met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties van SP,
PvdA, D66, GroenLinks en SGP stemmen voor de motie, de fracties van Gemeentebelangen,
CDA, ChristenUnie en VVD stemmen tegen.
Motie 4
De fracties van D66, VVD, GroenLinks en SGP dienen de volgende motie in:
Datum
: 8 november 2018
Fractie
: D66, VVD, GroenLinks en SGP
Onderwerp
: SMART opstellen van begrotingen, jaarverslagen, programma’s en beleid
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constaterende dat:
• De Gemeente Hoogeveen toegankelijk wil communiceren naar inwoners;
• Beleid en programma’s die ten grondslag liggen aan begrotingen en jaarverslagen niet
altijd vertaald zijn naar een meerjarenplanning;
• Gestelde doelen en behaalde resultaten uit begrotingen cq jaarverslagen daarmee niet
direct te herleiden zijn naar de meerjarenplanning van beleid en programma’s;
• Begrotingen en jaarverslagen dienen als verantwoording van het College over het halen
van en/of werken aan doelstellingen;
Overwegende dat:
• Begrotingen en jaarverslagen leesbaar en inzichtelijk moeten zijn voor derden;
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Deze stukken de raad in staat moeten stellen hun controlerende taak zo goed mogelijk
uit te voeren;
• Begrotingen een jaarverslagen over het algemeen weinig houvast bieden om het succes
van voorgenomen programma’s en beleid in te schatten;
• Het wenselijk is om voor de verschillende programma’s en beleidslijnen een betere
inschatting te kunnen maken hoe groot de kans is dat een beoogd resultaat wordt
behaald;
Verzoekt het college om
• Meer aandacht te schenken aan het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden (SMART) formuleren van documenten;
• In de begroting en jaarverslag de Raad meer houvast te bieden om de effectiviteit van
programma’s goed te kunnen beoordelen;
• Voor 1 maart met een voorstel te komen hoe zij dit handen en voeten gaat geven;
• De begroting 2020 en verder SMART te formuleren;
• Programma’s en beleid SMART te formuleren.
•

En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie:
Naam raadslid:
D66
Marin Rutgers
VVD
Debbie Bruijn-van den Berg
GroenLinks
Catharina van Hien
SGP
Brand van Rijn
Het college ontraadt deze motie. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke
stemming, unaniem door de raad wordt aangenomen.
Motie 5
De fracties van VVD, D66, SGP, SP en PvdA dienen de volgende motie in:
Datum:
8 november 2018
Fracties:
VVD, D66, SGP, SP, PvdA
Onderwerp:
SWO
De raad van de gemeente Hoogeveen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018
Constaterende dat:
● Het tekort in de begroting van de SWO significant toeneemt de afgelopen jaren;
● De inhuur van externe krachten door de SWO onveranderd hoog blijft.
Overwegende dat;
● Het tekort op deze begroting mede de oorzaak is van een negatieve begroting van de
Gemeente Hoogeveen;
● Dit leidt tot een lastenverzwaring voor de bevolking van Hoogeveen door het verhogen
van de OZB;
● Hierdoor met name de eigen woning bezitters onevenredig zwaar worden belast.
Roept het college op:
• Een besparing op de totale uitgaven van de SWO op bestuurlijk niveau taakstellend af te
spreken;
• Deze taakstellende besparing minimaal 2% moet bedragen;
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•

Dit alleen bereikt kan worden door de organisatie efficiënter en effectiever in te richten
door middel van innovatieve initiatieven en betere processen en procedures.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties,
VVD
Debbie Bruijn
D66
Peter Scheffers
SGP
Brand van Rijn
SP
Jutta van den Oord
PvdA
Inge Oosting
Het college ontraadt deze motie. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke
stemming, met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen wordt verworpen. De fracties van VVD,
SP, PvdA, D66 en SGP stemmen voor de motie, de fracties van Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie en GroenLinks stemmen tegen.

•
•
•
•
•
•
•

Motie 6
De fracties van CDA en SGP dienen de volgende motie in:
Datum
:
8 november 2018
Onderwerp
:
Geen OZB-verhoging, maar eerst onderzoek 2 door raad en college naar
financieel evenwicht
Fracties
:
CDA en SGP
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Constateert dat:
in de voorliggende begroting een extra OZB-verhoging van 5% wordt voorgesteld;
in de Voorjaarsnota/Begroting 2016 (bijlage 1) is afgesproken om kritisch naar onze taken te
kijken aan de hand van de drie ‘Waarom doen wij het zo?’-vragen, maar dat deze afspraak niet
is uitgevoerd;
er grote financiële uitdagingen voor ons liggen, die redelijkerwijs niet met een OZB-verhoging
zijn op te lossen;
deze financiële uitdagingen met name veroorzaakt worden doordat het rijk te weinig middelen
beschikbaar stelt aan gemeenten voor de gedecentraliseerde taken en op 6 november door VNG
is aangegeven dat van rijkswege de tekorten op sociaal domein serieus worden genomen 3;
omliggende gemeenten vergelijkbare uitdagingen niet aanpakken met OZB-verhogingen;
Hoogeveen als enige Drentse gemeente de OZB verhoogt en dus een duurdere gemeente wordt;
de huidige voorgestelde OZB-verhoging het begrotingstekort voor de eerstvolgende twee jaar
niet dicht en grotere opgaven ons te wachten staan;

Is van mening dat:

2
3

In de vorm van ‘tafels’ per programma en over de paragrafen uit de begroting
Brief VNG: Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein (6 november 2018)
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Rondom tekorten sociaal domein gemeente in samenwerking (met gemeenten en met VNG)
maximale druk richting de rijksoverheid uit moet oefenen om meer middelen of minimaal
betere verdeling van middelen te krijgen;
• Daarnaast het genoemde voornemen uit 2015 alsnog eerst moet worden uitgevoerd en de
gemeenten in gezamenlijkheid de noodzaak van meer middelen bij het rijk moet (blijven)
aankaarten;
• OZB de bestedingsruimte van zowel particuliere woningbezitters als van woningcorporaties
beperkt en daarmee een onwenselijk maatschappelijk effect heeft;
• De begroting eventueel één jaar, maar niet twee jaar achter elkaar een tekort mag hebben;
• Een OZB-verhoging een laatste redmiddel is en blijft om een begroting sluitend te maken;
• Dit middel dus pas kan worden toegepast als andere middelen eerst goed zijn bekeken.
Roept de raad op om:
• de voorgestelde extra OZB-verhoging van 5% te schrappen uit de begroting;
• de taakstelling voor gedecentraliseerde taken met dit bedrag te verhogen;
• met het college voor 8 maart strategische tafels ‘financieel evenwicht’ te organiseren
(bijlage 2);
• maximale druk uit te oefenen op de rijksoverheid om tekorten in gedecentraliseerde taken
aan te vullen (bijlage 3);
•

Roept het college op om:
• op basis van de input van genoemde tafels en de dan geldende toezeggingen van het rijk op
8 maart 2019 voorstellen (beleidskeuzes en dekking) aan de raad te doen voor het
aanbrengen van focus in onze taken 4;
• vervolgens de begroting vanaf 2020 sluitend te maken.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA:
Erik-Jan Kreuze
SGP:
Brand van Rijn
Het college ontraadt deze motie. Het raadslid Van der Heide (Gemeentebelangen) geeft een
stemverklaring af. De voorzitter constateert dat de motie, zonder hoofdelijke stemming, unaniem door
de raad wordt aangenomen.
De (geamendeerde) begroting wordt in stemming gebracht:
De volgende stemverklaringen worden afgegeven:
De PvdA stemt in met vaststelling van de begroting met uitzondering van de gecombineerde investering
kunstijsbaan-zwembad en het onderdeel onderwijshuisvesting.
Het raadslid Bruijn (als enig lid van de VVD fractie) sluit zich aan bij de stemverklaring van de PvdA.
De fractie van D66 stemt in met de begroting met uitzondering van het onderdeel onderwijshuisvesting.
De fracties van GroenLinks en SGP stemmen in met de begroting behoudens het onderdeel
kunstijsbaan-zwembad.
De fractie van de SP stemt tegen vaststelling van de begroting, vooral vanwege de vergoedingen op het
sociaal domein.
4

Bijvoorbeeld door taken te schrappen, anders in te vullen toe te voegen of te vereenvoudigen
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De voorzitter constateert dat de raad de programmabegroting 2019-2022, zonder hoofdelijke stemming,
vaststelt, waarbij de fractie van de SP geacht wordt te hebben tegen gestemd.
3. Omgevingsvergunningen zonneparken
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, instemt met het voorstel
omgevingsvergunningen zonneparken.
4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Brandligtswijk tegenover 2, 2018
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, het bestemmingsplan
Buitengebied Zuid, deelplan Brandligtswijk tegenover 2, 2018 vaststelt.
5. Sluiting besluitvormende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

