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Besluitenlijst
Raadsavond 28 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. 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, L. Otten, 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, W. Warrink en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en A. J. van
Dooren (raadsadviseur)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J.K. van den Oord- van der Bie en H.G. Prins-Vosmeijer en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Punt 1:9 wijziging legesverordening 2018: zonneweides wordt van
de agenda gehaald en wordt op 12 juli geagendeerd in de debatronde en in besluiten. Het
agendapunt motie vreemd aan de orde van de dag wordt aan de agenda toegevoegd. Aan het
eind van de eerste debatronde over de kunstijsbaan-zwembad wordt een extra
besluitvormende ronde toegevoegd in verband met een door de PvdA aangekondigde motie
aangaande een onderzoek naar de ontwikkeling van de kunstijsbaan-zwembad.
3. Mondelinge vragen
De heer Meesters (ChristenUnie) stelt mondelinge vragen over de bestrijding van de
eikenprocessierups.
Wethouder Giethoorn antwoordt dat de eikenprocessierups actief wordt bestreden en er
preventieve maatregelen worden genomen. De nesten binnen de bebouwde kom, langs de
hoofdontsluitingswegen en op plaatsen waar veel mensen komen worden met prioriteit
verwijderd. In het buitengebied worden nesten alleen verwijderd als deze inderdaad overlast
veroorzaken. Als inwoners problemen ervaren kunnen ze dit melden bij de gemeente.
4. Beheersverordening Buitengebied noord
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
de beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017 en geen exploitatieplan vast te
stellen.
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5. Bestemmingsplan ‘Hoogeveen, bochtverruiming spoorbaan, 2017’
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
het bestemmingsplan ‘Hoogeveen, bochtverruiming spoorbaan, 2017’, waarbij de fractie van de
SP wordt geacht tegen te hebben gestemd.
6. Jaarrekening en begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
het voorstel om kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2017 en
begrotingen 2019, concept begrotingswijziging RUD 2018 en kaderbrief RUD 2019. Verder wordt
besloten om een zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2018 en concept
begroting 2019.
7. Verzamelvoorstel GR-en jaarrekening 2017 en begroting 2019 Alescon, GKB, VRD,
Recreatieschap Drenthe en GGD
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
het voorstel om kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2017 en concept
begrotingen 2019 van de vijf gemeenschappelijke regelingen (Alescon, Gemeentelijke
Kredietbank, Recreatieschap, Veiligheidsregio Drenthe en de GGD) en hierop geen zienswijze in
te dienen.
8. Lijst categorieën uitgebreide omgevingsvergunningen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit in te stemmen met
het aanpassen van de lijst van categorieënuitgebreide omgevingsvergunningen, waarvoor geen
verklaring van bedenkingen nodig is.
9. Wijziging legesverordening 2018: zonneweides
Dit wordt niet behandeld omdat de raad unaniem heeft besloten dit agendapunt op 12 juli te
agenderen voor debat en besluiten.
Vaststellen besluitenlijst van 14 juni 2018
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van 14 juni
2018 vaststelt, met dien verstande dat ook de laatste toezegging dat het college 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 de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van de
besloten raadsvergadering van 14 juni 2018 vaststelt.
10. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van D66, Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks, SP, VVD, CU, PvdA en SGP dienen
een motie vreemd aan de orde van de dag in:

PAGINA 4 VAN 9

Motie
Datum
: 28 juni 2018
Fractie
: D66, Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks, SP, VVD, CU, PvdA en SGP
Onderwerp
: Sport- en spel faciliteiten voor jongeren
De raad van de gemeente Hoogeveen
Overweegt het volgende
• Uit een gesprek met jongeren van de Weekendschool bleek er behoefte te bestaan voor
outdoor sport- en spel faciliteiten in de wijken en dorpen, voor jongeren tussen ongeveer 8
en 12 jaar, en dat zij hier uitgesproken ideeën over hebben die zij graag willen delen. Enkele
voorbeelden van ideeën: grotere schommels, bankjes om te chillen, touwbrug en/of
touwladder;
• In het kader van de ontwikkeling van jongeren is het nodig dat er meer mogelijkheden
komen om fysiek actief te zijn.
Spreekt als zijn mening uit
• Het programma” Blijven meedoen en talentontwikkeling ” streeft er naar in 2022 de kind
vriendelijkste gemeente van Nederland te zijn en daarom is het belangrijk de mening van
jongeren mee te nemen;
• Het belangrijk is vanuit het programma “Gezond en Vitaal” dat jongeren bewegen;
• Dat bij de verdere ontwikkeling van het Bentinckspark rekening wordt gehouden met de
behoeften van jongeren en zij actief betrokken worden bij de planvorming.
• Dat bij de planvorming voor nieuwe speel- en beweegtuinen en bij de renovatie van al
bestaande faciliteiten rekening wordt gehouden met de behoeften van jongeren en zij actief
betrokken worden bij de planvorming.
Verzoekt het college om
• Bij de verdere ontwikkeling van het Bentinckspark samen met jongeren de mogelijkheden
van de aanleg van sport- en spelfaciliteiten te verkennen;
• Bij (de her)ontwikkeling van speel- en beweegtuinen in de wijken en dorpen jongeren actief
bij de planvorming te betrekken;
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie:
Naam raadslid:
D66
Marin Rutgers
Gemeentebelangen
Hilma Hooijer-Everts
CDA
Hetty Bouius-Feijen
GroenLinks
Catharina van Hien
SP
Jutta van den Oord-van der Bie
VVD
Debbie Bruijn-van den Berg
CU
Hetty Pullen-Muis
PvdA
Inge Oosting
SGP
Brand van Rijn
Wethouder Slomp zegt toe dat het college de motie overneemt.
De voorzitter constateert dat de motie unaniem besluit om de motie niet in stemming te
brengen.
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11. Schorsing plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter schorst de plenaire besluitvormende vergadering.

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, L.
Otten, 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, W. Warrink, H. Baalman, E. Blenkers- Noordzij, G. Engels, L. van
Haalen, A.L.N. Jansen-Brandsema, 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, ambtenaren M. Schuring en K. Boer en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door:
- De heer Pijper, namens de weekendschool. Hij toont een filmpje over het overleg tussen
raadsleden en weekendschool. Ook verwijst hij naar de motie “Sport- en spelfaciliteiten
voor jongeren” die naar aanleiding van dit contact zojuist door de raad is ingebracht en door
het college is overgenomen.
- De heer Vogelaar, namens de vereniging zondagsrust. Benoemt het belang van de
zondagsrust.
- De heer Van Ingen, op persoonlijke titel. Hij spreekt zijn zorg uit over de financiële
ontwikkelingen aangaande de kunstijsbaan-zwembad en verwijst tevens naar het belang van
de zondagsrust.
- De heer Den Admirant, op persoonlijke titel. Hij spreekt eveneens zijn zorg uit over de
financiële ontwikkelingen aangaande de kunstijsbaan-zwembad en daarnaast verwijst hij
naar het belang van de zondagsrust.
- De heer Booij, op persoonlijke titel, deelt zijn zorg over mogelijke onjuistheid van informatie
die door het college aan de raad wordt verstrekt.
- De heer Klok, houdt een pleidooi voor een voorspoedige ontwikkeling van het complex.

3.

Kunstijsbaan-zwembad
De raad bespreekt het voorstel voor de planvorming kunstijsbaan-zwembad.
Wethouder Slomp zegt toe dat:
- Nadat het besluit is genomen wordt gestart met het obligatiefonds.
- Er een tijdsplanning naar de raad toekomt.
- In het najaar een plan van aanpak komt voor de overige betrokken sportverenigingen.
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-

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 het voorstel voldoende is besproken en kan worden geagendeerd
voor besluitvorming op 12 juli.
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.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, L. Otten, 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, W. Warrink en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos en G.W. Slomp en A. J. van
Dooren (raadsadviseur)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J.K. van den Oord- van der Bie en H.G. Prins-Vosmeijer en de
gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Heropening besluitvormende ronde
2. Motie Verzoek tot het uitvoeren van een onderzoek ijsbaan-zwembad
De fracties van PvdA, VVD, SP, SGP, D66 en GroenLinks dienen de volgen de motie in.
Motie
Datum: 28 juni 2018
Fractie: PvdA, VVD, SP, SGP, D66 en GroenLinks
Onderwerp: Verzoek aan rekenkamercommissie of extern bureau tot het uitvoeren van
onderzoek ijsbaan en zwembad
De raad van de gemeente Hoogeveen gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
• Het college vanaf eind 2016 concrete plannen heeft ontwikkeld om een kunstijsbaan in
Hoogeveen te bouwen;
• Het college vanaf begin 2018 ook plannen heeft ontwikkeld om in combinatie met de
kunstijsbaan ook een zwembad te bouwen;
• Het college de raad in dit proces op een aantal momenten informatie en argumenten heeft
gegeven op basis waarvan ons een keuze werd voorgelegd om naast een ijsbaan nu ook een
zwembad in gecombineerde bouw in Hoogeveen te realiseren.
Overweegt dat:
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Het, gelet op de forse investering met de daaraan verbonden nog niet volledig inzichtelijke
financiële risico’s en de nog niet dekkende garantstelling van 6,71 miljoen, van belang is om
te weten of wij als de raad door het college voldoende in staat zijn gesteld om die keuze op
grond van voldoende informatie te maken; en daarbij een optimale (kosten-baten)afweging
incl. risico afweging te maken.
Verzoekt: ·De rekenkamer of een hierin gespecialiseerd extern adviesbureau om onderzoek te
doen naar de volgende zaken:
•

• de rechtmatigheid van het proces (borging van het proces en de daaraan verbonden
procedures);
• de doelmatigheid van het proces: is de informatievoorziening op de juiste wijze, voor wat
betreft inhoud en tijdstip gegaan, zodat je als gemeenteraad op de juiste gronden een besluit
kunt nemen;
• het doorrekenen van de verstrekte financiële kengetallen;
• Dit onderzoek af te ronden voor het einde van het zomerreces 2018, zodat de raad de
uitkomsten kan bespreken tijdens de eerste raadsvergadering na het reces op 6 september
2018.
En gaat over tot de orde van de dag
Toelichting
De raad wil weten of hij duidelijke en voldoende kaders heeft gekregen op basis waarvan hij die
keuze kon maken. Dit raakt namelijk aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De
raad moe(s)t een kader stellen en budget meegeven om de bouw van kunstijsbaan, inmiddels
samen met een nieuw zwembad, mogelijk te maken.
Voor ons als raad is het van belang om na te gaan hoe dat proces is gelopen; en of dat op een
juiste, volledige, rechtmatige en effectieve wijze is gebeurd. Het gaat immers om een forse
investering met grote risico’s. Daarnaast moeten de keuzes in een zeer hoog tempo worden
gemaakt en was er weinig ruimte voor nader onderzoek en overleg door de raad zelf. Vraag is in
hoeverre dit een nadelig effect heeft gehad op de besluitvorming.
De rekenkamercommissie of een extern bureau zijn instanties die hier onafhankelijk onderzoek
naar kunnen doen. Voor de rkc bestaat de mogelijkheid, gezien de tijdsplanning, om dit evt. uit te
besteden aan een externe partij.
PvdA
Inge Oosting
VVD
Mark Strolenberg
SP
Jeroen Pomper
SGP
Brand van Rijn
D66
Peter Scheffers
GroenLinks
Catharina van Hien
De fracties van CDA en Christen Unie geven aan de motie niet tegen te willen houden. De fractie
van Gemeentebelangen geeft aan de motie niet te ondersteunen. De voorzitter constateert dat
zonder hoofdelijke stemming de motie met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen is
aangenomen, waarbij de fractie van Gemeentebelangen wordt geacht tegen de motie te hebben
gestemd.
5. Sluiting besluitvormende ronde
De voorzitter sluit de besluitvormende ronde.
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Debatronde raadzaal
Aanwezig: A.A. Steenbergen (voorzitter), A.T. Bisschop-Hiemstra, H. Bouius-Feijen, D.B. Bruijn-Van den
Berg, C.C.W. van Hien, H.M. Hooijer-Everts, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, P.H. Oosterlaak, I. Oosting,
L. Otten, H. Pullen-Muis, J. van der Sleen, G. Engels, A.L.N. Jansen-Brandsema, J. F. Prakken, A. Vos en
A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Verder aanwezig: wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn en G. Vos en ambtenaar G. Jansen.
1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Ontvlechtingsplan gemeenschappelijke regeling Alescon
De raad bespreekt het ontvlechtingsplan gemeenschappelijke regeling Alescon.
De voorzitter constateert dat het onderwerp op 12 juli besluitvorming kan worden geagendeerd.
4. Sluiting debatronde en vergadering
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering
Debatronde commissiekamer I
Aanwezig: W. Warrink (voorzitter), K.F.J. Bertels, R. Bisschop, I.G. Emmens, J. Giethoorn, J. van der
Heide, K. Kroezen, K.M. Meesters, J. Pomper, B. van Rijn, M.E. Rutgers, E. Scheffers, A. A. Sieders, M.F.
Strolenberg, H. Baalman, E. Blenkers-Noordzij, L. van Haalen, L.C. Schonewille en C. Elken (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, wethouder G.W. Slomp, gemeentesecretaris T.N. Kramer
en de ambtenaren M. van de Wetering en B. Hansma.
1. Heropening debatronde
De voorzitter heropent de debatronde.
2. Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.
3. Begroting SWO
De raad bespreekt de begroting SWO.
De voorzitter constateert dat het onderwerp op 12 juli voor besluitvorming kan worden
geagendeerd.
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4. Begroting GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
De raad bespreekt de begroting GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
De voorzitter constateert dat het onderwerp op 12 juli voor besluitvorming kan worden
geagendeerd.
5. Sluiting debatronde en vergadering
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

