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Besluitenlijst
Raadzaal 4 oktober 2018
Besluiten Raadzaal
Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), K.F.J. Bertels, 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 Oord- van der Bie, 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
gemeentesecretaris T.N. Kramer, de raadsadviseurs A.J. van Dooren en J. Everaarts en
griffiemedewerker P. Kuiper-Idi Moto.
Met kennisgeving afwezig: A.T. Bisschop-Hiemstra en P.H. Oosterlaak
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.
4. Oprichten GR NEZ
De fractie van D66 dient een amendement in.
Amendement
Vergadering van : 4 oktober 2018
Fractie : D66
Onderwerp : Raadsvoorstel Oprichten Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ)
D66 stelt het volgende amendement voor:
In het raadsvoorstel “`Oprichten Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ)” onder het kopje “Wij besluiten”:
1. Burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling Nieuwe Entiteit met de gemeenten De Wolden en Midden-Drenthe.
2. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Nieuwe Entiteit Zuid.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting van de Nieuwe Entiteit Zuid.
Te wijzigen in:
1. Burgemeester en wethouders geen toestemming te geven voor het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling Nieuwe Entiteit met de gemeenten De Wolden en Midden-Drenthe.
2. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Nieuwe Entiteit Zuid.
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3. Een zienswijze in te dienen op de begroting, inhoudende dat de 6 gemeenten die deelnemen in
Alescon opdracht geven aan de directie van Alescon om te komen tot een onderzoek waaruit
blijkt:
a. Voor welke waarden per 31/12/2018 (op actuele basis) onderdelen van Alescon (activa,
activiteiten en deelnemingen) overgaan naar de drie zuidelijke gemeenten;
b. Voor welke waarden per 31/12/2018 (op actuele basis) onderdelen van Alescon (activa,
activiteiten en deelnemingen) overgaan naar de drie noordelijke gemeenten.
In de conclusie van het onderzoek dient een voorstel voor verrekening van onder- en overwaarde
ten opzichte van 50% van het totaal te worden opgenomen.
En een punt 4. toe te voegen:
4. Na verstrekking en aanname van de opdracht opnieuw een voorstel tot het oprichten van de
Nieuwe Entiteit Zuid aan de raad voor te leggen”
Toelichting:
In de splitsing van Alescon is de gemeente Hoogeveen (mede-)koper van een aantal
vennootschappen en (mede-)verkoper van een aantal vennootschappen. Daarbij is een
waarde bepalend. Het totaal van (het Alescon-aandeel in) de bezittingen bedraagt per
31/12/2017 ruim 5 miljoen volgens de publicatiebalansen. De waardering van de bezittingen
in Alescon zelf (exclusief de waardering van deelnemingen) is bijna 17 miljoen.
Deze getallen stellen een boekhoudkundige waarde voor. Wat de werkelijke waarde is, is
ongewis. Het gevraagde onderzoek moet de werkelijke waarde duidelijk maken.
Namens de fractie van D66, Peter Scheffers
Het college ontraadt het amendement met het argument dat deze juridisch onhoudbaar is.
Het amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen. De fractie van
D66 en de leden Pomper (SP) en Strolenberg (VVD) stemmen voor het amendement. De fracties
van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP en de leden van de VVD
fractie Bruijn, Steenbergen en Bisschop en het lid Van den Oord (SP) stemmen tegen het
amendement.
Mevrouw van den Oord legt names de SP fractie een stemverklaring waarom ze tegen het
voorstel oprichten GR NEZ zal stemmen. De heer Scheffers legt een stemverklaring af namens
de fractie van D66 waarom tegen het voorstel zal worden gestemd.
De voorzitter constateert dat de raad met 25 stemmen voor en 4 tegen het voorstel aanneemt.
De fracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP stemmen
voor het voorstel en de fracties van SP en D66 tegen.
De fractie van het CDA dient een motie in.
Motie Betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij GR-en
Datum : 04-10-2018
Fractie: CDA
Onderwerp: Oprichten nieuwe GR (NEZ) & betrokkenheid van volksvertegenwoordigers
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 4 oktober 2018,
Constateert dat:
• Er een bedrijfsplan voor de NEZ is opgesteld voor de nieuwe organisatie voor uitvoering van de
taken van de gemeente in het kader van de participatiewet en opdoen van werkervaring;
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• Daarin is aangegeven dat gewerkt gaat worden met de rechtsvorm ‘gemeenschappelijke
regeling’ en wel de zogenaamde ‘light variant’ waarbij beleidsbepaling bij drie afzonderlijke
gemeenten komt te liggen;
• Er op 17 juli jl. tijdens een informatieavond over de juridische structuur van de NEZ gevraagd is
om over de betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers (creatief) mee te denken;
• Er in het businessplan en bijbehorende overeenkomsten geen aandacht besteed is aan
vernieuwing van deze rol en dat bij de oprichting van een dergelijke nieuwe rechtspersoon daar
juist invulling aan gegeven zou kunnen worden;
• De wethouder aangeeft dat de raden dit zelf maar via hun griffie moeten gaan regelen en
daarmee dit deel van besturen zal moet oppakken;
• In verleden informatieavonden, GR-markten en het steeds zenden van informatie zijn geweest,
zienswijzen vrijwel niet worden gerealiseerd of geen toegevoegde waarde hebben;
• Gemeenten gezamenlijk beleidskwesties moeten aanpakken;
• De afstand ten opzichte van GR-en met dochterondernemingen beter in te richten zodat
raadsleden hun controlerende functie goed kunnen invullen;
• In veel Nederlandse gemeenteraden wordt gewerkt aan goede invulling van ‘grip op de GR’;
• Invulling te geven aan de nieuwe WGR en de beantwoording van Minister Ollongren om meer
invloed in te regelen voor raadsleden op maat voor de NEZ-situatie.
Overweegt dat:
• Gelet op het belang voor inwoners van Hoogeveen (de Wolden en Midden Drenthe) sprake zou
moeten zijn van een voldoende borging van de rol als volksvertegenwoordiger bij deze en alle
andere gemeenschappelijke regelingen.
• De invulling van deze (nieuwe) rol van volksvertegenwoordigers over de meeste GR-en
gemeenschappelijk aan te pakken;
Verzoekt:
Het college als bestuurders van de nieuwe en bestaande GR-en zoals de NEZ:
1. Kennis te nemen van alternatieve mogelijkheden van participatie van stakeholders m.n.
volksvertegenwoordigers;
2. Alternatieven te zoeken die passend zijn voor de Hoogeveense situatie;
3. Deze alternatieven te vergelijken met het huidige ontwerp1 van de NEZ of juridische structuur
van bestaande GR-en en als advies, na overleg met de raad van Hoogeveen, gezamenlijk voor te
leggen aan alle betrokken raden;
4. Daarbij naast volksvertegenwoordigers ook zo mogelijk ook andere stakeholders vroegtijdig te
betrekken en inspraak te regelen;
5. Op basis van bovenstaande stappen te komen tot de, voor de GR-en waar Hoogeveen bij
betrokken is. tot een optimale aanpassing van overeenkomsten. Hierdoor zullen de
gemeenteraden een volwaardige, gezamenlijke, gelijktijdige betrokkenheid bij deze mooie
bedrijven krijgen.
6. Met een passende alternatieven te komen voor de zomervakantie 2019 en vervolgens dit, bij
positieve reacties van de raden, zo spoedig mogelijk (d.w.z. binnen kwartaal na goedkeuring) te
implementeren.
En gaat over tot de orde van de dag
CDA: Erik-Jan Kreuze
Het college ondersteunt de motie.
De voorzitter constateert dat de motie, met 29 stemmen voor, unaniem wordt aangenomen.
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5. Benoemen lid Raad van Toezicht Bijeen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met de benoeming
van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bijeen.
6. Vaststellen Bestemminsplan Elim, deelplan Carstensdijk 63, 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming het bestemminsplan Elim,
deelplan Carstensdijk 63, 2017 vaststelt en daarbij besluit om geen exploitatieplan vast te
stellen.
7. Vaststelling besluitenlijsten van 20 en 27 september
GroenLinks verzoekt om aanpassing van agendapunt 2.2 (vaststelling agenda) van de
besluitenlijst van 20 september. Die wordt op dit punt aangepast: GroenLinks staat nu ook
genoemd als mede-indiener bij de aankondiging van de motie vreemd aan de orde van de dag.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijsten van 20 en
27 september 2018 vaststelt.
8. Sluiting plenaire besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de plenaire besluitvormende vergadering.

