Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

27-05-2020

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Digitaal via StarLeaf

Voorzitter

Dhr. A. van der Tuuk

Aanwezig

Dhr. Y. van der Velde (VZ Westerkwartier), dhr. J. de Vries (VZ Westerkwartier), dhr. G. de
Jong (VZ Westerkwartier), mevr. C.E. van Putten (VZ Westerkwartier), dhr. O.S.M.
Koopmans (VZ Westerkwartier), mevr. A.H. Havinga-Rook (ChristenUnie), dhr. P.H.
Holsappel (ChristenUnie), dhr. K.P. Siegers (ChristenUnie), dhr. A. Steenbergen
(ChristenUnie), mevr. J.M.L. Dijkstra-Helmholt, (ChristenUnie), dhr. G. Cornelisse
(ChristenUnie), mevr. R.J. Gjaltema-van der Laan (CDA), mevr. G. Veenstra (CDA), dhr. J.G.
Bos (CDA), mevr. A.A. Jansma (CDA), dhr. H.A. Bakker (GroenLinks), dhr. A.J. Feitsma
(GroenLinks), dhr. K.W. van der Hoek (GroenLinks), dhr. H.G. Warmelink (GroenLinks), mevr.
A.B. KleinJan-Uneken, (GroenLinks), dhr. M.F. Veenstra (PvdA), mevr. R. Vos (PvdA), mevr.
S. de Wit (PvdA), dhr. J.T. Koenders (PvdA aanwezig tot en met agendapunt 14), dhr. M.
Gorter (VVD), Mevr. C.H.J. Knottnerus-Cammans (VVD), mevr. I. van Deventer-van Dellen
(VVD), dhr. H. Stomphorst (Sterk Westerkwartier), mevr. A. Laan (Sterk Westerkwartier),
dhr. R.H.R. van ’t Land (D66) en dhr. C.E. Veeze (50PLUS, aanwezig vanaf agendapunt 11)
Griffier: dhr. J.L. de Jong
Tevens aanwezig de leden van het college: Mevr. G.S. Dijkstra-Jacobi, dhr. H. Nederveen,
dhr. H. Westra en mevr. E. Pastoor en mevr. A. Schulting (gemeentesecretaris)

Afwezig met

Dhr. H.J. Beute (VZ Westerkwartier) en dhr. J.W.P. Slotema (CDA).

kennisgeving
Griffier

Dhr. J.L. de Jong

Tevens
aanwezig de
leden van het
college

Mevr. G.S. Dijkstra-Jacobi, dhr. H. Nederveen, dhr. H. Westra en
mevr. E. Pastoor. Mevr. A. Schulting (gemeentesecretaris)

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en roept de leden van de raad bij naam en politieke
partij op zich te melden via het videoplatform dat voor deze digitale vergadering is
ingericht. Tevens roept hij de leden van het college van burgemeester en wethouders
op zich te melden op eenzelfde wijze.

2

Vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; Toegevoegd wordt een motie vreemd aan de
orde van de dag (agendapunt 15A).

2.a

Aanwijzing en beëdiging mevr. I. de Haan tot plv. griffier (hamerstuk)
De raad besluit mevr. I. de Haan aan te wijzen tot plaatsvervangend griffier. Na het
besluit tot aanwijzing heeft mevr. De Haan in handen van de voorzitter de belofte
afgelegd.

3

Mededelingen
Het college verzoekt de raad om het bedrag dat voor musea voor 2020 gereserveerd is
nu al vrij te maken zodat musea op korte termijn ondersteund kunnen worden.
De fractie van GroenLinks vraagt of de notitie over de coronaproblematiek
meegenomen kan worden op de raadsagenda voor de komende periode.
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

4

Besluitenlijsten
Besluit
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

5

Lijst Ingekomen Stukken
Besluit
De fracties van D66 en de VVD verzoeken om brief C-01 (brief aan de raad onderhandelingsresultaat aanbesteding inzameling brongescheiden stromen) te
agenderen in een raadsoverleg.
De fractie van de VVD verzoekt tevens om de brief 109.01 (Verwerking huishoudelijk
restafval vanaf 1-1-2022) en publicatie 109.02 (Aanbesteden of inbesteden - Wat is het
beste voor uw gemeente?) te agenderen in een raadsoverleg.
De fractie van GroenLinks verzoek om de rapportage P-02 2019 (rapportage jeugdhulp
in beeld def) te agenderen in een raadsoverleg.

6

ODG begroting 2021
Besluit
Conform het voorstel wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van
de ODG.
2. Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021.

7

Publiek Vervoer Groningen-Drenthe Meerjarenbegroting 2021-2024 en jaarstukken
2019
Besluit
Conform het het voorstel wordt besloten:
1. De jaarstukken 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2021-2024.

8

PG&Z Ontwerpbegroting 2021 en jaarverslag annex jaarrekening 2019
Besluit
Conform het voorstel wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag annex jaarrekening 2019 van PG&Z.
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2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van PG&Z en geen zienswijze in te
dienen.
9

Regio Groningen-Assen bespreken jaarstukken 2019 en begroting 2021 Besluit
Conform het voorstel wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 Regio Groningen-Assen.
2. De conceptbrief voor 1 juni 2020 aan het Regiobureau RGA te verzenden.

10

Concept Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2020
Besluit
De raad neemt kennis van het Uitvoeringsplan Integraal veiligheidsbeleid 2020 en
stemt in met jaarlijks twee bijeenkomsten over het thema ‘Veiligheid’.

11

Integraal Veiligheidsplan VRG
Besluit
De raad besluit in te stemmen met de zienswijzen op het Regionaal Risicoprofiel en op
het Regionaal Beleidsplan*
Toelichting
* Gewijzigd bij amendement ingediend door de fractie van GroenLinks, met dien
verstande dat het voorstel om zienswijze 2 te laten vervallen tijdens de vergadering is
ingetrokken en de voorgestelde aanvulling op zienswijze 7 een aparte zienswijze zal
worden en het begin van die zienswijze zal komen te luiden: 'We roepen de
Veiligheidsregio daarmee op om expliciet aandacht te besteden aan < ...>.'
Het amendement wordt unaniem aangenomen.

12

Regio Groningen-Assen vaststellen toekomstagenda
Besluit
Conform het voorstel wordt besloten:
1. De actualisatie van de Regio Groningen-Assen, zoals verwoord in het bijgevoegde
rapport, Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast te stellen en daarop een
zienswijze te geven, verwoord in een brief.
2. In te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio GroningenAssen met 2 jaarschijven (2024 & 2025) en dit te verwerken in de Meerjarenbegroting.
3. In te stemmen met de jaarlijkse bijdrage van € 240.416.

13

Detailhandelsvisie
Besluit
Conform het het voorstel wordt besloten de gemeentelijke detailhandelsvisie
Gemeente Westerkwartier 2019 vast te stellen.

14

Watertakenplan 2020 - 2025
Besluit
Conform het voorstel wordt besloten:
1. Het Watertakenplan/vGRP 2020-2025 vast te stellen;
2. De voorgestelde rioolheffing mee te nemen in de reguliere cyclus van vaststellen van
heffingen;
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3. De ‘Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater’ vast te stellen;
4. De ‘Subsidieregeling afkoppelen hemelwater’ vast te stellen.
15

Vraagrecht
1. Verkeersomleiding Grijpskerk-Zoutkamp (GroenLinks)
Deze vraag leidt niet tot een toezegging.
2. Coronavirus: nertsen en slachterijen (GroenLinks)
*Het college zegt toe om het vraagstuk van het risico van het overspringen van het
Coronavirus van dier op mens bij de veiligheidsregio onder de aandacht te brengen.
3. Gebruik in 2019 door Hummel Recycling te Leek van insecticiden/biociden middel
DETMOLIN P "Riwa ter bestrijding van de vliegenplaag (VZ Westerkwartier)
Deze vraag leidt niet tot een toezegging.

15.A

Motie Vreemd aan de orde van de dag
Motie ingediend door de fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie met als
strekking dat wegens gebrek aan goede opvang van minderjarige vluchtelingen op het
Griekse vasteland de nood hoog is deze te helpen, de gemeente Westerkwartier een
bescheiden doch betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het verlichten van deze nood
en de raad het college daarom opdraagt:
- bereidheid te tonen een bijdrage te leveren door de gemeente Westerkwartier aan te
laten sluiten bij de “Coalition of the Willing";
- In overleg met de gemeente Groningen nagaat in welke vorm Westerkwartier een
bijdrage kan leveren mocht het kabinet haar verantwoordelijkheid nemen; en
- over de voortgang aan de raad te rapporteren.
Deze motie wordt na een hoofdelijke stemming met 21 stemmen vóór (de leden: Bos,
Jansma, Bakker, Dijkstra, Feitsma, Van der Hoek, Cornelissen, Gjaltema, Havinga, Van
't Land, Laan, Vos, Siegers, Warmelink, Veenstra, De Wit, Steenbergen, Veeze,
KleinJan en Holsappel) en 9 stemmen tegen (de leden: Stomphorst, Van Deventer-van
Dellen, Koopmans, De Vries, Van Putten, De Jong, Van der Velde, Gorter en Knotnerus)
aangenomen.
Stemverklaring mevr. Veenstra (CDA): het gaat om kinderen in nood die alle hulp nodig
hebben en ze verwijst daarbij naar de kinderstoel in de raadzaal.
* Het college zegt toe de gemeente aan te melden bij de “Coalition of the Willing"

16

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier
d.d. 24 juni 2020,

A. van der Tuuk, voorzitter

J.L. de Jong, griffier
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