Besluitenlijst
Raadsvergadering 22 november 2018

Griffie
26 november 2018

PAGINA 2 VAN 5

Besluitenlijst
Raadzaal 22 november 2018
Besluiten Raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, D.B. Bruijn-Van den
Berg, 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, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten,
J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, 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, locosecretaris B. Ruiter-Hiemstra en de raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts.
Met kennisgeving afwezig: A.T. Bisschop-Hiemstra, I.G. Emmens, K.M. Meesters en A. A. Sieders
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
Mevrouw Oosting verzoekt het RKC-rapport “IJs en weder dienende” opnieuw te agenderen. Ze
zal hiervoor komende week een verzoek aan het presidium richten. Het verzoek heeft geen
gevolgen voor de huidige agenda.
De heer Scheffers geeft aan dat de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag “CO2neutraal Hoogeveen in 2040” niet wordt ingediend. De tweede motie vreemd aan de orde van
de dag “Stembureaus nabij jongeren” wordt wel ingediend.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Mevrouw Oosting (PvdA) stelt mondelinge vragen over woningbouw in Krakeel.
Wethouder Giethoorn antwoordt dat er twee verschillende bijeenkomsten zijn geweest, omdat
aangepaste plannen met omwonenden moesten worden besproken. Verder geeft hij aan dat
het college zeker bereid is om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren en te luisteren naar
de inbreng van de bewoners.
Mevrouw Oosting (PvdA) stelt mondelinge vragen over de aanbesteding van de kunstijsbaanzwembad. Zij vraagt het college onder andere waarom de aanbesteding al is gepubliceerd en de
raad nog geen programma van eisen heeft ontvangen. Ook vraagt zij wanneer het college uitstel
bij de provincie gaat aanvragen van de deadline van 1 januari 2020 voor het verkrijgen van de
subsidie.
Wethouder Slomp antwoordt dat de aanbesteding gepubliceerd is om een selectie te kunnen
maken uit aanbieders die een ijsbaan-zwembad kunnen bouwen. Daar is nog geen programma
van eisen voor nodig. Dat komt pas in de volgende fase. Het verkrijgen van subsidie van de
provincie staat hier los van. Hij benadrukt dat er geen onomkeerbare besluiten worden
genomen. De overige door mevrouw Oosting gestelde vragen worden schriftelijk beantwoord.

PAGINA 3 VAN 5

4. Vaststelling bestemmingsplan Buitenvaart II, aansluiting Riegshoogtendijk 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming unaniem het
bestemmingsplan Buitenvaart II, aansluiting Riegshoogtendijk 2018 vaststelt.
5. Benoeming burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming unaniem instemt met de
benoeming van een burgerlid in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie.
6. Vastellen besluitelijsten van 1 en 8 november en de besluitenlijst van de besloten vergadering
van 18 oktober 2018.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke unaniem instemt met de
besluitenlijsten van 1 en 8 november en de besluitenlijst van de besloten vergadering van 18
oktober 2018.
7. Moties vreemd aan de orde van de dag
De fracties van D66, PvdA, SGP, GroenLinks en SP dienen de volgende motie vreemd aan de
orde van de dag in.
Motie vreemd aan de orde van dag
Datum : 21 november 2018
Fracties : D66, PvdA, SGP, GroenLinks en SP
Onderwerp : Stembureaus nabij jongeren
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constaterende dat:
• De drempel voor jongeren om te gaan stemmen bij verkiezingen hoog is;
• Er in Hoogeveen geen stembureaus zijn in of bij de locaties van het Alfa-college;
Overwegende dat:
• De betrokkenheid van jongeren bij de politiek niet groot is;
• De drempel voor hen verlaagd moet worden om te gaan stemmen;
• De gemeente daarbij een faciliterende taak heeft;
Verzoekt het college om
• Een of meerdere stembureaus in te richten in of bij de locaties van het Alfa-college;
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie: Naam raadslid:
D66
Marin Rutgers
PvdA
Inge Oosting
SGP
Brand van Rijn
GroenLinks
Catharina van Hien
SP
Jutta van den Oord
Het college onraadt de motie.
De fracties van D66, PvdA, SGP, GroenLinks en SP en mevrouw Hooijer van Gemeentebelangen
stemmen voor de motie. De overige 6 raadsleden van Gemeentebelangen en de fracties van
CDA, VVD en ChristenUnie stemmen tegen de motie. De voorzitter constateert dat de motie
met 9 stemmen voor en 18 stemmen tegen is verworpen.
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8. Sluiting besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de plenaire besluitvormende vergadering.
Debat Raadzaal
Aanwezig: A.A. Steenbergen (voorzitter), K.F.J. Bertels, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, D.B. Bruijn-Van
den Berg, 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, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten,
J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, J. van der
Sleen, M.F. Strolenberg, W. Warrink, H. Baalman, E. Blenkers-Noordzij, G. Engels, A.L.N. JansenBrandsema, J. F. Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos 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, beleidsadviseur A. Overgoor en raadsadviseur A.J. van Dooren.
1. Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.
2. Spreekrecht
De heer C. Lem maakt namens de WMO-raad gebruik van het spreekrecht.
3. Verordening adviesraad sociaal domein Hoogeveen
De raad bespreekt de Verordening adviesraad sociaal domein Hoogeveen.
De voorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en kan worden geagendeerd
voor besluitvorming op 6 december.
4. Sluiting debatronde
De voorzitter schorst de debatronde.
Informerende ronde Raadzaal
Aanwezig: W. Warrink (voorzitter), K.F.J. Bertels, R. Bisschop, H. Bouius-Feijen, D.B. Bruijn-Van den Berg,
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, J.K. van den Oord- van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, H.G. PrinsVosmeijer, J.M. Pomper, 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, E. Blenkers-Noordzij, G. Engels, A.L.N. JansenBrandsema, J. F. Prakken, L.C. Schonewille, A. Vos 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, beleidsadviseurs J. Sellis en A. Helder en raadsadviseur A.J. van Dooren.
1. Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.
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2. Spreekrecht
De heer E.J. Hendriks maakt namens alle kerken in het centrumgebied van Hoogeveen gebruik
van het spreekrecht over de parkeermaatregelen.
3. Jong Hoogeveen
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Jong Hoogeveen.
De voorzitter constateert dat de raad enthousiast reageert op de presentatie, maar dat de raad
tevens constateert dat er nog een lange weg is te gaan.
Wethouder Vos zegt toe:
• De raad meer inzicht te gaan geven in de te gebruiken parameters. Dit wordt meegenomen
in de uitvoering van de motie SMART;
• De op de flyer genoemde vijf thema’s nader te kwantificeren en de raad daarover te
informeren.
4. Pakeermaatregelen betaald parkeren
De raad wordt geïnformeerd over de plannen met betrekking tot betaald parkeren.
Wethouder Slomp zegt toe:
• Dat het raadsvoorstel voor het weekend aan de raad wordt toegezonden;
• Dat het voorstel voor het instellen van een bezoekerspas wordt meegenomen;
• Dat de door D66 gestelde vraag over de zgn. V2 en V3-zones nog wordt beantwoord;
• Dat de mogelijkheid om per adres meerdere vergunningen aan te vragen in de zgn. V-zones
wordt uitgezocht.
• Het parkeerbeleid volgend jaar, nadat de evaluatiecijfers beschikbaar zijn, opnieuw te
bekijken. En de raad hierover te informeren.
De voorzitter constateert dat de raad voldoende is geïnformeerd en het voorstel kan worden
geagendeerd voor de debatronde op 6 december 2018.
5. Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering.

