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Raadsvergadering 20 december 2018
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Besluitenlijst
Raadzaal 20 december 2018
Debatronde Raadzaal
Aanwezig: W. Warrink (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, R. Bisschop, D.B. Bruijn-Van
den Berg (19.06 uur), I.G. Emmens, 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 Oord- van der Bie, I. Oosting
(19.06 uur), L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn (19.10 uur), E. Scheffers, J. van der
Sleen, A.A. Steenbergen (19.06 uur), A.H. Vos, H. Baalman, G. Engels, J. F. Prakken (19.10 uur) en C.
Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos
en G.W. Slomp, en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3.

Aanpassingen betaald parkeren, gewijzigd voorstel
De raad bespreekt het gewijzigde voorstel voor aanpassingen betaald parkeren.
Wethouder Slomp zegt toe dat het aangekondigde onderzoek zo breed mogelijk zal worden
ingestoken. Alle betrokkenen, ook inwoners, zullen worden meegenomen. Hij stelt dat
zorgvuldigheid daarbij wel boven snelheid gaat.

4.

Schorsing debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.

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. 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, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H.
Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, E. Scheffers, J. van der
Sleen, A.A. Steenbergen, A.H. Vos, W. Warrink en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en J.
Everaarts (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: J.M. Pomper, M.E. Rutgers, A.A. Sieders en M.F. Strolenberg en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
De heer Knol (Gemeentebelangen) en mevrouw Bruijn (VVD) stellen mondelinge vragen over
overlast door criminele activiteiten in winkelcentrum De Weide. Zij vragen het college of zij
hiervan op de hoogte was en wat zij hiertegen gaat doen. Ook willen zij weten wie de kosten
hiervoor gaat betalen. Burgemeester Karel Loohuis geeft aan dat het college inderdaad op de
hoogte is en dat deze overlast wordt veroorzaakt door een bepaalde groep uit de Extra
Beveiligde Toezicht Locatie van het AZC. De kosten voor de extra beveiliging worden betaald
door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het college is ook in gesprek met de
staatssecretaris over deze problematiek.
De burgemeester zegt toe om de raad in het vervolg sneller te informeren bij incidenten.
4. Benoeming de heer J. (Jan) Alting, opvolgend raadslid voor Gemeentebelangen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming, instemt met de benoeming
van de heer J. Alting als opvolgend raadslid voor de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.
5. Parkeermaatregelen betaald parkeren
De fractie van de SGP dient twee moties in:
De eerste motie:
Motie
Datum
:
20 december 2018
Onderwerp
:
Afschaffing parkeerbelasting
Fracties
:
SGP
Het motto van deze motie is “waar een wil is, is een weg”
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 20 december 2018,
Constateert dat:
• In de inspreekronde van de raadsvergadering op 6 december 2018, naast de positieve
inbreng van het centrummanagement,ondernemers en inwoner hun bezwaren hebben
geuit.
Overweegt dat:
• het college van B&W voornemens is, vanaf het jaar 2019, aanpassingen aan te brengen
in de ‘Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen’.
Roept het college op om:
1. Om alles in het werk te stellen en te onderzoeken om het innen van parkeerbelasting,
behalve voor de parkeergarage ‘De Kaap’, voor de toekomst volledig te laten vervallen
en met de Stichting Centrummanagement de mogelijkheden te onderzoeken om, ter
(gedeeltelijke) compensatie van het wegvallen van de parkeeropbrengst, in een bijdrage
van het bedrijfsleven te voorzien;
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2. Na het onder punt 1 bedoelde overleg de raad over de uitkomst te informeren en de raad
op basis van die uitkomst voorstellen te doen ten aanzien van de al dan niet
noodzakelijke aanpassingen van het parkeerbeleid.
Toelichting:
• Vrij parkeren zal Hoogeveen tot een zeer aantrekkelijk winkelcentrum maken. Door de
aanzuigende werking van ‘vrij parkeren’ zullen de bezoekersstromen toenemen en
verbetering van de (omzet-) positie van de gevestigde middenstand betekenen.
• Overleg met het de Stichting Centrummanagement over compensatie zal uitwijzen of in
dezen overeenstemming kan worden bereikt. Vrij parkeren trekt meer bezoekers aan dan
een voor meer dan 10 miljoen heringericht stadcentrum. Voor de Hoofdstraat kan een
efficiënte revitalisering vooralsnog voldoende soelaas bieden.
• Mogelijk zou een parkeervrij Hoogeveen positief kunnen bijdragen aan het voorkomen van
leegstand van winkels in het centrum en/of ondernemers weer interesse doen krijgen in
leegstaande winkels .
En gaat over tot de orde van de dag.
SGP:
Brand van Rijn
Het college ontraadt de motie. De voorzitter constateert dat de motie wordt verworpen met 26
stemmen tegen en 1 stem voor. De fractie van de SGP stemt als enige fractie voor de motie.
De tweede motie:
Motie
Datum
:
20 december 2018
Onderwerp
:
Afschaffing parkeerbelasting zorgverleners
Fracties
:
SGP
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 20 december 2018,
Overweegt dat:
• Het college van B & W voornemens is vanaf het jaar 2019 aanpassingen aan te brengen
in de ‘Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen’.
Roept het college op om:
• Alles in het werk te stellen om medisch personeel en medewerkers van organisaties voor
thuiszorg te vrijwaren van het voldoen van parkeergeld bij bezoeken aan cliënten in de
parkeerzones, en mogelijk parkeervergunningen voor deze doelgroep ter beschikking te
stellen.
Toelichting:
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•
•
•

Het doel is om ouderen langer thuis te laten wonen.
Dit heeft tot gevolg dat veel hulpverleners en medische zorgverleners deze mensen thuis zullen
bezoeken. Het is voor deze doelgroep niet wenselijk en werkbaar om dan ook nog parkeergeld te
betalen met als risico beboet te worden bij het overschrijden van de parkeertijd.
Een regeling voor hierboven genoemde doelgroep acht de fractie van de SGP van belang.

En gaat over tot de orde van de dag.
SGP:
Brand van Rijn
Het college ontraadt de motie. Wethouder Slomp zegt toe bij de herijking van het
verkeersbeleid wel opnieuw te willen onderzoeken of een gratis parkeervergunning te
realiseren is. De voorzitter constateert dat de motie wordt verworpen met 24 stemmen tegen
en 3 voor, waarbij de fracties van de SGP en SP voor de motie stemmen.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de ‘verordening
parkeerregulering en parkeerbelastingen 2019’ vast te stellen evenals het ‘kostenbesluit
naheffingsaanslag parkeerbelasting 2019’. De fracties van de VVD en PvdA worden geacht te
hebben tegen gestemd.
6. Bestemmingsplan Kindcentrum Wolfsbos
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit het bestemmingsplan
Kindcentrum Wolfsbos vast te stellen.
7. Afsluiting Jan Slotswijk
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit tot afsluiting van de
Jan Slotswijk.
8. Benoeming leden RKC
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit om drie nieuwe
leden voor de rekenkamercommissie te benoemen.
9. Vaststellen besluitenlijst 6 december 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit de besluitenlijst van
6 december 2018 vast te stellen.
10. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van Gemeentebelangen, VVD en D66 dienen de volgende motie vreemd aan de orde
van de dag in.
Motie vreemd aan de orde
Datum : 20 december 2018
Fractie(s) : Gemeentebelangen, VVD, D’66
Onderwerp : wijziging winkeltijden
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 20 december 2018,
Constateert dat:
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In de oude verordening “winkeltijden Hoogeveen 2013” geldig tot 1 maart 2017 was
opgenomen dat:
o Winkels op zondag open mogen op acht door het college aan te wijzen
zondagen.
o Winkels open mogen op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag.
• In de nieuwe verordening is bepaald dat:
o Alle winkels op alle zondagen en bijzondere feestdagen, met uitzondering
van eerste Kerstdag, eerste Pinksterdag, eerste Paasdag en Nieuwjaarsdag,
geopend mogen zijn tussen 13.00 en 18.00 uur
• Daarmee in de nieuwe verordening de mogelijkheid voor ondernemers om de winkel
open te hebben op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en
tweede Kerstdag is beperkt
Overweegt dat:
• Deze beperking bij de vaststelling van de nieuwe verordening kennelijk onbedoeld is
geweest, met als consequentie dat ondernemers nu in tegenstelling tot de situatie
voor 1 maart 2017, niet meer de gehele dag open mogen op tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.
Verzoekt het college:
• De verordening zodanig aan te passen dat het voor ondernemers weer mogelijk
wordt de gehele dag open te zijn op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede
Pinksterdag en tweede Kerstdag.
• Opening op genoemde dagen te gedogen zolang de verordening op dit punt nog niet
is aangepast.
En gaat over tot de orde van de dag
•

Gemeentebelangen: Jacob van der Heide
VVD:
Debbie Bruijn-van den Berg
D’66:
Peter Scheffers
Het college besluit om de motie over te nemen (en de verordening dienovereenkomstig te
zullen aanpassen). Wethouder Steenbergen geeft aan dat zolang de verordening nog niet is
aangepast de opening van winkels op genoemde dagen (in dit geval Tweede Kerstdag) gedoogd
zal worden.
De indieners van de motie zijn tevreden met de reactie van het college en besluiten de motie
daarom niet in stemming te brengen.
11. Sluiting besluitvormende vergadering
Debat Raadzaal
Debatronde Raadzaal
Aanwezig: A.A. Steenbergen (voorzitter), K.F.J. Bertels, A.T. Bisschop-Hiemstra, D.B. Bruijn-Van den
Berg, I.G. Emmens, C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H. Kreuze, K. Kroezen, J.K. van den Oord- van
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der Bie, P.H. Oosterlaak, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, E. Scheffers, J. van der Sleen,
A.H. Vos, J. Alting, J. F. Prakken (vanaf 21.20 uur), en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis en de wethouders H.B. Giethoorn en G. Vos, namens de
rekenkamercommissie: de heer M. Visser.
1. Opening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. RKC onderzoek schuldhulpverlening
De raad bespreekt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie naar
schuldhulpverlening.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden geagendeerd
voor besluitvorming op 24 januari 2019.
Wethouder Vos zegt toe in het voorjaar met de raad in gesprek te willen gaan over hoe gemeten
gaat worden en welke informatiebehoefte er bij de raad bestaat.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Debatronde Commissiekamer 1
Aanwezig: W. Warrink (voorzitter), R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, J. Giethoorn, J. van der Heide, J.H.
Knol, K.M. Meesters, I. Oosting, L. Otten, H. Baalman, G. Engels, J. F. Prakken 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-van Mierlo (griffier).
1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Aankoop schoolgebouw citroenvlinder 1-3
De raad bespreekt het voorstel voor aankoop van schoolgebouw citroenvlinder 1-3.
Wethouder Steenbergen zegt toe de raad te zullen informeren over de stand van zaken rondom
de onderwijshuisvesting. In januari heeft de stuurgroep overleg en daarna zal de raad
geïnformeerd worden.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden geagendeerd
voor besluitvorming op 24 januari 2019.
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4. Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde.
Informeren 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. 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 Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak,
L. Otten, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, E. Scheffers, J. van der Sleen, A.A.
Steenbergen, A.H. Vos, W. Warrink, H. Baalman, G. Engels, J. Alting, F. Prakken, en J. Everaarts
(raadsadviseur).
Verder aanwezig: de burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G.
Vos en G.W. Slomp, de ambtenaren E. Dam en M. Schuring en C. Elken-van Mierlo (griffier).
1.

Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.

2.

Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht.

3.

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Aan de hand van een presentatie wordt de raad geïnformeerd over het integraal veiligheidsplan
2019-2022. De burgemeester zegt toe dat de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd terugkomen
in de begroting.
De voorzitter constateert dat de raad voldoende is geïnformeerd en het voorstel kan worden
geagendeerd voor de debatronde op 24 januari 2019.

4.

Stand van zaken ijsbaan-zwembad: keuze variant zwembad
De raad wordt door middel van een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken rondom
de keuze voor de variant zwembad.

5.

Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.
De voorzitter van de raad houdt aansluitend een korte toespraak en wenst alle aanwezigen en
luisteraars/kijkers fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019 toe.

