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BESLUITENLIJST

Raadsvergadering gemeente Stadskanaal

17 december 2018

Aanwezig
Voorzitter:

mevrouw F.T. de Jonge.

Raadsgriffier:

de heer K. Willems.

Raadsleden:

de heer A.H. van Beek (ChristenUnie), mevrouw M.G. Berndt-Becker (CDA), de heer H.T. Bieze
(GBS), de dames K.G. Bieze-Norder (GBS), J.M. Ham (SP), de heer F. van der Heide
(ChristenUnie), mevrouw G. van der Heide (ChristenUnie), de heer E.P. Hofstra (PvdA),
mevrouw L. Huizing (VVD), de heren E. Idema (SP), T. Klinkhamer (PvdA), N. Lesman (SP),
mevrouw M. Luijken (SP), de heren A. Maarsingh (CDA), J. Mellies (Lokaal Betrokken), K. Pals
(D66), K. Remmerts (CDA), de dames G. Schipper (PvdA), J.A. Schrör-de Lange (CDA),
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie), de heren A. Tamsma (ChristenUnie) en M.H.L. Wiersema
(CDA).

Wethouders:

de heren H.J. Hamster, G. Borgesius, de dames G. Brongers-Roffel en L. Veenstra.

Secretaris:

de heer G.J. van der Zanden.

Afwezig
Raadslid:

de heer J. Klopstra (VVD).
Algemeen

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
De heer P. van Boon, oud-raadslid is overleden. Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen.
De heer Klopstra is afwezig.
Mevrouw Berndt gaat de raad verlaten, de heer Remmerts wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA.

3.

Vaststellen agenda
Voorstel

: De ontwerpagenda vast te stellen.

Besluit

: Conform.

4.

Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging nieuw raadslid en nieuwe lijstopvolger en benoeming nieuw lid
werkgeverscommissie
Er wordt een commissie onderzoek geloofsbrieven (mevrouw Sterenborg-Kooij (voorzitter), de heren Bieze
en Pals) ingesteld. De commissie heeft de stukken onderzocht en in orde bevonden.
Mevrouw Wubs-Kramer wordt beëdigd als raadslid en de heer Gelling als lijstopvolger.
De heer Remmerts volgt mevrouw Berndt op als lid van de werkgeverscommissie.

5.

Insprekers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
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Informatief
6.

7.

Besluitenlijst
Voorstel

: De besluitenlijst van 15 oktober 2018 vast te stellen.

Besluit

: Conform met de aantekening dat mevrouw L. Huizing aan de aanwezigen wordt toegevoegd
in plaats van de heer J. van Calker en dat de heer F. van der Heide bij behandeling van
agendapunt 15 de vergadering heeft verlaten en niet deelnam aan de besluitvorming van dit
agendapunt.

De besluitenlijst van 12 november 2018
Voorstel

: De besluitenlijst van 15 oktober 2018 vast te stellen.

Besluit

: Conform.
Naar aanleiding van:
- de heer Mellies ontving nog geen antwoord op zijn (rond)vraag over het onderhoud van
het Noorderbos. Mevrouw Brongers antwoordt dat er in 2019 wordt geëvalueerd. Bij
achterstallig onderhoud zal het college dit verwerken.
- motie reactivering spoorlijn wordt behandeld in de Statenvergadering van 13 maart ’19.
- Vraag Hofstra over wortelgroei: wethouder Brongers meldt dat er in 2019 nieuwe
inspectie plaats vindt.
- Vraag mevrouw Luijken over overlast in winkelcentrum Stadskanaal: burgemeester De
Jonge meldt dat daar niets over bekend is, wel is dit een permanent punt van aandacht.

8.

Inlichtingen college
Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

9.

Lijst met ingekomen stukken
Voorstel

: De brieven onder de punten 1 t/m 8 conform het advies af te handelen.

Besluit

: Conform.

10. Lijst met openstaande toezeggingen
Voorstel

: De lijst met openstaande toezeggingen vast te stellen.

Besluit

: Conform met de aantekening dat toezeggingen 120, 122, 123, 125, 126 en moties 18 en 19
worden afgevoerd en dat de datum van de bijeenkomst aanpak taskforce jeugdwet wordt
gewijzigd in 29 januari 2019.

11. Vragenuur
Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.
12. Interpellaties
Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.
13. Rondvraag
Schrör

: N.a.v. branden Talen: toezicht is overgegaan van de provincie naar de gemeente. Hoe
kijkt het college hier tegen aan en wat betekent dit voor de veiligheid van onze
burgers?
2

Borgesius

: Talen recycling heeft op 31 oktober ’18 een MER beoordeling ingediend. Die is in
behandeling. Mocht daaruit een positief besluit volgen, dan zal een aanvraag worden
ingediend. Vanwege Europese regelgeving ligt toezicht in het ene geval bij de
gemeente en in het andere bij de provincie. Het bevoegd gezag voor 1 oktober ’18 is
de provincie.

Van der Heide (F.)

: N.a.v. brand bij kerncentrale Lingen: honderden huishoudens hebben geen
jodiumpillen ontvangen bij de landelijke distributie destijds. Graag verduidelijking.
: Heeft contact gezocht met de Veiligheidsregio en vragen uitgezet. Zodra er
antwoorden binnen zijn, worden die schriftelijk met betrokkenen gedeeld.

Veenstra

Van der Heide (F.)

Borgesius

Mellies
Brongers
Klinkhamer
Brongers
Bieze
Veenstra

: Kan er rectificatie op het bericht over afvalinzameling komen? Er was toegezegd dat
grotere huishoudens gratis een extra container konden aanvragen (die tegen betaling
geleegd wordt).
: Morgen komt de werkgroep bijeen en dan zal aandacht voor de communicatie op
social media over bovenstaande worden gevraagd.
: Wat is de stand van zaken rondom woningen die zouden worden gesaneerd
(verkeerslawaai) naar aanleiding van besluitvorming in 2013?
: De sanering zit in de laatste fase. De raad wordt schriftelijk nader geïnformeerd.
: Verzoek om 2 kunstwerken te plaatsen in Alteveer is afgewezen. Is dit bij het college
bekend?
: De plaats is een punt van discussie, daarom is het afgewezen.
: Wat is de stand van zaken van de huisvestingsperikelen van de korfbalvereniging?
: Begin januari wordt er weer gesproken, zorgvuldigheid is belangrijk. De raad wordt
voor 1 maart geïnformeerd over de stand van zaken.
Besluitvorming met debat

14. Verkeersstructuur centrum Stadskanaal
Voorstel

: Een extra krediet beschikbaar stellen van € 686.000,00 voor de aanpassing van de
kruispunten en deze als volgt dekken:
1. € 326.000,00 uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing;
2. € 360.000,00 ten laste van lopende vervangingsinvesteringen (openbare verlichting en
vervanging groen) en geplande groot onderhoud aan wegen.

Besluit

: Aangenomen 21 voor (CU, VVD, PvdA, LB, SP, GBS, CDA), 1 tegen (D66).

15. Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2019
Voorstel

: De belastingverordeningen voor 2019 vaststellen.

Besluit

: Unaniem aangenomen met een stemverklaring van de ChristenUnie dat begrafenisrechten
niet kostendekkend hoeven te zijn.

16. Vaststellen Decemberwijziging 2018
Voorstel

: 1. de begroting 2018 en de begroting 2019 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de
Decemberwijziging 2018;
2. de Decemberwijziging 2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

: Unaniem aangenomen.
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Besluitvorming zonder debat
17. Vaststellen verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal
Voorstel

: De verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal vaststellen.

Besluit

: Unaniem aangenomen.

18. Verlengen aanwijzing accountant
Voorstel

: Deloitte voor het boekjaar 2018 aan te wijzen als accountant, belast met de controle van de
jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet.

Besluit

: Unaniem aangenomen.

18a. Vaststellen offerteaanvraag aanbesteding accountant
Voorstel

: 1. De offerteaanvraag voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure
accountantscontrole en interne controle vast te stellen;
2. De rekeningcommissie op te dragen de aanbestedingsprocedure te voeren.

Besluit

: Unaniem aangenomen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.

Stadskanaal, d.d. 25 februari 2019

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge
voorzitter
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