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Besluitenlijst
Raadsavond 12 juli 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, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, 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 (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.K. van den Oord- van der Bie, L. Otten en J.H. Knol en
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Het punt vaststelling besluitenlijst 28 juni 2018 stond als punt
6.11 geagendeerd, maar wordt op verzoek van de VVD verplaatst naar punt 1.4 op de agenda.
Het huidige punt 1.4 wordt 1.5.
3. Mondelinge vragen
De heer Pomper (SP) stelt mondelinge vragen over cameratoezicht. Hij wil weten wat het doel is
van de camera’s en hoe zich dat verhoudt tot de privacy. Burgemeester Loohuis geeft aan dat de
camera’s zijn geplaatst in opdracht van de gemeente en staan op plekken waar de afgelopen
periode veel woninginbraken hebben plaatsgevonden. De camera’s hebben als doel de
heterdaad-kracht van de politie te vergroten. De plaatsing van de camera’s voldoet volgens de
burgemeester aan alle wettelijke regels rondom privacy.
De heer Pomper (SP) stelt ook vragen over het ophalen van dode huisdieren. Hij wil van het
college weten of er ook bestaand beleid is en of er klachten bekend zijn over de afhandeling van
het ophalen en melden van dode huisdieren. Wethouder Vos antwoordt dat er geen
beleidsregels zijn, maar dat er wel een werkwijze is die ook is opgenomen in de afvalwijzer van
Area. De procedure voor het ophalen van dode huisdieren buiten de bebouwde kom zal daarin
ook worden opgenomen. Er zijn verder geen klachten bij Area en de gemeente bekend.
Mevrouw Emmens (PvdA) stelt mondelinge vragen over de woningbouw in Krakeel. Zij wil
weten waarom er geen vervolg is gegeven aan het overleg met de bewoners van Krakeel en of
er serieus is gekeken naar de door de bewoners aangedragen alternatieven.
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Wethouder Giethoorn noemt dat het college voortdurend in gesprek is en blijft met de
werkgroep/inwoners in Krakeel. De plannen zijn ook aangepast op voorstellen van de
werkgroep en het college heeft de gemaakte afspraken uitgevoerd.
4. Besluitenlijst 28 juni 2018
In de besluitenlijst bij punt 3 kunstijsbaan-zwembad, in de debatronde, worden de volgende
twee punten toegevoegd als toezegging van wethouder Slomp:
- Er in gesprek wordt gegaan met de provincie Drenthe over de subsidie.
- Er zekerheid zal worden geboden aan de gemeenteraad rondom de subsidie voordat het
moment van gunning c.q. opdrachtverstrekking plaats zal vinden.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
de aangepaste besluitenlijst.
5. Schorsing plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter schorst de plenaire besluitvormende vergadering.
Informerende ronde raadzaal
Aanwezig: M.E. Rutgers (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, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, K.M. Meesters, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, J.M.
Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, E. Scheffers, A. A. Sieders, J. van der Sleen,
A.A. Steenbergen, M.F. Strolenberg, W. Warrink, H. Baalman, E.M. Blenkers-Noordzij, G. Engels, J. F.
Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos
en G.W. Slomp, ambtenaar J. van Oostrum en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Oplossen achterstallig onderhoud Tamboer
De raad wordt geïnformeerd over het voorstel van het college om het achterstallig onderhoud
van theater De Tamboer weg te werken. Het college stelt voor om 2,2 miljoen euro beschikbaar
te stellen om het achterstallig onderhoud aan te pakken.
Wethouder Giethoorn zegt toe dat ook in de toekomst de financiële overzichten mag
verwachten om de ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen.
De voorzitter constateert dat het voorstel door kan naar de debatronde op 6 september.
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4. Schorsing informerende ronde
De voorzitter schorst de informerende ronde
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. Giethoorn, 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, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, 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, H. Baalman, E.M. Blenkers-Noordzij, G.
Engels, 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 en C. Elken (griffier).
1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Wijziging legesverordening 2018: zonneweides
De raad bespreekt het plan voor wijziging legesverordening 2018: zonneweides.
Wethouder Steenbergen zegt toe schriftelijk terug te komen op de wettelijke regelingen
omtrent leges en kostendekkendheid.
De voorzitter constateert dat het onderwerp deze avond naar besluitvorming door kan.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Informerende ronde raadzaal
Aanwezig: W. Warrink (voorzitter), A.T. Bisschop-Hiemstra, H. Bouius-Feijen, I.G. Emmens, J.G.D. Fidom,
J. van der Heide (na 21.50 uur), C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze,
J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, A. A. Sieders, M.F.
Strolenberg, H. Baalman, E.M. Blenkers-Noordzij, J. F. Prakken, A. Vos en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn en G.W.
Slomp, ambtenaren B. Harke en J. Reinholtd en de heer Tijs (adviesbureau)
1. Heropening informerende ronde
De voorzitter heropent de informerende ronde.
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2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Evenementenbeleid 2018-2022 en Beleid recreatie ne toerisme 2018-2022
De raad wordt geïnformeerd over het evenementenbeleid en het beleid recreatie en toerisme
2018-2022. Doel is onder andere om de gemeente met de meest kindvriendelijke evenementen
te worden.
Wethouder Giethoorn doet de volgende toezeggingen:
- Er komt een uitvoeringsplan en daar wordt de raad over geïnformeerd en er komt ook een
tijdlijn;
- We nemen de suggestie over het ontmoedigen van evenementen met dieren mee in de
uitvoering.
De voorzitter constateert dat het onderwerp door kan naar de debatronde op 6 september.
4. Sluiting informerende ronde
De voorzitter sluit de informerende ronde.
Informerende ronde commissiekamer I
Aanwezig: A.A. Steenbergen (voorzitter), K.F.J. Bertels, R. Bisschop, D.B. Bruijn-Van den Berg, J.
Giethoorn, J. van der Heide, K. Kroezen, K.M. Meesters, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, E. Scheffers, J. van
der Sleen, G. Engels, J.F. Prakken (vanaf 21.40 uur) L.C. Schonewille en J. Everaarts (raadsadviseur).
Verder aanwezig: wethouder G.Vos en ambtenaar E. Dusseljee
1. Heropening informerende ronde
De voorzitter heropent de informerende ronde.
2. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.
3. Grondwaterbeheer
De raad wordt geïnformeerd over plannen omtrent grondwaterbeheer door middel van een
presentatie. Dit onderwerp komt terug in de programmabegroting 2019-2022.
Wethouder Vos zegt toe:
- met een antwoord te komen tot wanneer de DUB gelden geclaimd kunnen worden.
- schriftelijk terug te komen op de vraag of er vervuiling aanwezig is bij het terrein in de
voormalige veenwijk op de grens van Nieuwlande en Coevorden.
4. Sluiting informerende ronde
De voorzitter sluit de informerende ronde.
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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, P.H. Oosterlaak, I.
Oosting, 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 (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en J.
Everaarts (raadsadviseur) en de gemeentesecretaris T.N. Kramer (vanaf 22.15 uur).
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J.K. van den Oord- van der Bie en L. Otten
1. Heropening besluitvormende ronde
De voorzitter heropent de besluitvormende ronde.
2. Afhandeling klacht jegens gemeenteraad
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het voorstel om
de voorzitter van de gemeenteraad te mandateren de klacht tegen de gemeenteraad af te
handelen.
3.Ontvlechtingsplan gemeenschappelijke regeling Alescon
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het voorstel om
de gemeenschappelijke regeling Alescon per 1 januari 2019 op te heffen. De fractie van D66
wordt hierbij geacht te hebben tegengestemd en geeft een stemverklaring af.
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4. Kunstijsbaan-zwembad
De fractie van de SGP dient het volgende amendement in:
Amendement
Vergadering van: 12 juli 2018
Fractie
: SGP
Onderwerp
: Aanbesteding ijsbaan-zwembad
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 14 juni 2018
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Aan de alinea “Wij besluiten” een punt 7. toevoegen dat als volgt luidt:
7.
In de documenten voor de aanbesteding zal een voorbehoud voor gunning worden
opgenomen. Dit voorbehoud houdt in, dat gunning pas kan plaatsvinden na goedkeuring van
de gemeenteraad.
Toelichting:
Er zijn veel (financiële) onzekerheden in het proces om te komen tot de realisatie van een
ijsbaan/zwembad. Om die reden wil de gemeenteraad graag vinger aan de pols houden. Het
moment vóór de gunning is het enige moment waarop de gemeenteraad nog kan bijsturen.
SGP:

Brand van Rijn

De fracties van de VVD, SP en D66 dienen het volgende amendement in:
Amendement
Vergadering van
Fractie
Onderwerp

: 12 juli 2018
: VVD, SP en D66
: Raadsvoorstel investering ijsbaan-zwembad

Stelt het volgende amendement voor:
In het raadsvoorstel “`investering ijsbaan-zwembad” onder het kopje “Aanpak” en vervolgens “Overig:”
de volgende zin:
“Verhuizing korfbal.”
Te wijzigen in:
“Voorstellen voorbereiden zodat de korfbalvereniging nog tijdens de bouw van de ijsbaan over kan naar
een nieuwe locatie.”
Toelichting:
• Verhuizing van de korfbal is al onderdeel in het raadsvoorstel;
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•

Door opname van deze wijziging zal parallel aan de ontwikkeling van de ijsbaan en zwembad
een concreet plan uitgewerkt en ten uitvoer moeten worden gebracht;

•

Door het ontwikkelen van een concreet plan kan dit integraal meegenomen worden in de
begrotingsbehandeling in het najaar;

Namens de fractie van
VVD
Mark Strolenberg
SP
Jeroen Pomper
D66
Peter Scheffers
De wethouder ontraadt de amendementen. Hij zegt dat de schop pas de grond in gaat als de financiën
zijn geregeld. De raad zal in het proces van aanbesteding en gunning actief worden geïnformeerd.
Het amendement van de SGP wordt verworpen met 1 stem voor en 28 tegen. De SGP stemt voor en de
overige fracties tegen.
Het amendement van VVD, SP en D66 wordt na hoofdelijke stemming verworpen met 10 voor en 19
tegen. De fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP hebben daarbij voor het amendement gestemd
en de overige fracties tegen.
De voorzitter constateert dat de raad na hoofdelijke stemming instemt met het voorstel voor de
planvorming kunstijsbaan-zwembad. Daarbij hebben 23 leden voor het voorstel gestemd en 6 tegen. De
leden Bisschop-Hiemstra, Bouius, Emmens, Oosting, Van Rijn en Rutgers hebben tegen het voorstel
gestemd, de overige leden voor. Alle fracties leggen een stemverklaring af.
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5. Herbenoeming lid Raad van Toezicht STOVOH
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit tot
herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht van STOVOH.
6. Begroting SWO
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming kennis neemt van de
jaarrekening 2017 van de SWO en kennis neemt van de begroting 2019 van de SWO en
besluit daarop geen zienswijze in te dienen.
7. Begroting GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming kennis neemt van de
kaderbrief en de conceptbegroting 2019 van Publiek Vervoer Groningen en Drenthe en
besluit geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.
8. Bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Riegshoogtendijk 150-152, 2017.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit het
Bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Riegshoogtendijk 150-152, 2017 ongewijzigd
vast te stellen.
9. Wijziging legesverordening 2018: zonneweides
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de wijzigingsverordening
legesverordening 2018 vaststelt. De fracties van PvdA en SP leggen een stemverklaring af.
10. Benoeming vicevoorzitter van de raad
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de heer K.F.J. Bertels tot
vicevoorzitter van de raad benoemd voor de raadsperiode 2018-2022.
11. Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde en de vergadering.

