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BESLUITENLIJST

Raadsvergadering gemeente Stadskanaal

19 februari 2018

Aanwezig
Plv. voorzitter:

mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij.

Raadsgriffier:

de heer K. Willems.

Raadsleden:

de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), H.T. Bieze (GBS), G.J. Boels (CDA), O.J. Dijkstra
(ChristenUnie), P.D. Gelling (CDA), F. van der Heide (ChristenUnie), E.P. Hofstra (PvdA),
E. Idema (SP), T. Klinkhamer (PvdA), G.H. Kremer (SP), de dames V. Kroom (PvdA), M. Luijken
(SP), de heer A. Maarsingh (CDA), de heren E. Nijenbanning (VVD), K. Pals (D66), de dames
M. Sanders-Sanders (CDA), G. Schipper (PvdA), J.A. Schrör-de Lange (CDA), I.J. SterenborgKooij (ChristenUnie), T. Wanders (SP) en E.J. Zeegers-Koomen (SP).

Wethouders:

de heren F.J.C. Boen, P.W. Gelling, H.J. Hamster.

Secretaris:

de heer G.J. van der Zanden.

Afwezig
Raadslid:
Wethouder:

mevrouw B. Meertens (GBS) en de heer J. Mellies (FM).
mevrouw G. Brongers-Roffel.
Algemeen

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Mevrouw Meertens en de heer Mellies zijn afwezig.
De heer Boen zal later aansluiten.

3.

Vaststellen agenda
Voorstel

: De ontwerpagenda vast te stellen.

Besluit

: Conform, met de toevoeging van agendapunt 15a "motie vreemd aan de orde".

3a. Benoeming wethouder
Voorstel

: 1. De heer J. Bessembinders met ingang van 21 februari 2018 te benoemen als wethouder;
2. De omvang van de benoeming vast te stellen op 0,6 fte.

Er wordt een commissie onderzoek geloofsbrieven (de heren Idema, Bieze en Pals [voorzitter]) ingesteld.Na
het invullen van de stembriefjes vormen zij tevens het stembureau.
Besluit

: De commissie onderzoek geloofsbrieven stelt de raad voor over de voordracht van de heer
J. Bessembinders te stemmen. Na een schriftelijke stemming blijkt het voorstel om de heer
Bessembinders tot wethouder te benoemen, te zijn aangenomen met 20 stemmen voor en 1
stem tegen. Voor het overige conform.
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De heer Boen sluit zich bij de vergadering aan.
4.

Insprekers
Mevrouw H.T. Siersema-Orsel spreekt in op agendapunt 15 "Vaststellen Beleidsplan jeugdhulp 2018 t/m
2020".
Informatief

5.

6.

7.

Besluitenlijst
Voorstel

: De besluitenlijst van 29 januari 2018 vast te stellen.

Besluit

: Conform.

Lijst met openstaande toezeggingen
Voorstel

: De lijst met openstaande toezeggingen vast te stellen.

Besluit

: Conform.

Lijst met ingekomen stukken
Voorstel

: De brieven onder de punten 1 t/m 3 conform het advies af te handelen.

Besluit

: Conform.

8.

Inlichtingen college
Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

9.

Vragenuur
De heer Boen beantwoordt de schriftelijke vragen van de PvdA betreffende Verslavingszorg NoordNederland.
In het Dagblad van het Noorden d.d. 22 januari 2018 stond het bericht dat Verslavingszorg NoordNederland voor de regio's Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal een opnamestop heeft ingesteld.
De reden hiervan is een tekort aan personeel.
1. Is het college hiermee bekend?
Ja.
2. Wat voor mogelijke consequenties heeft dit?
De opnamestop betekent dat cliënten die op grond van de zorgverzekeringswet in aanmerking komen
voor poliklinische behandeling, op een wachtlijst komen te staan. Dit betreft niet de inzet van VNN
richting jeugd en het onderdeel FACT ambulant.
3. Wat gaat het college hieraan doen?
Het college heeft contact opgenomen met VNN om een toelichting te vragen. Uit de toelichting blijkt dat
VNN de situatie onderkent en maatregelen genomen heeft omdat zij de wachttijden die ontstaan,
onverantwoord vindt. De maatregelen houden in dat cliënten eventueel worden geholpen met
alternatieven onder andere door collega-instellingen en dat er extra personeel is aangenomen en wordt
ingewerkt. Inmiddels is de behandeling weer opgestart door VNN. Men hoopt de achterstand op zeer
korte termijn in te lopen.

10. Interpellaties
Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.
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11. Rondvraag
Maarsingh

: Merkt op dat er soms belangrijke brieven in de wekelijkse mail staan. Vraagt of het
mogelijk is dat de raadsleden kunnen aangeven dat ze een brief geplaatst willen zien
op de lijst van ingekomen stukken?
: Geeft aan dat er bij iedere wekelijkse mail een overzicht is toegevoegd, waarin wordt
aangegeven hoe de brief wordt afgehandeld. Daarbij staat vermeld dat als een
raadslid een brief op de lijst met ingekomen stukken geplaatst wil zien, dit voor de
eerstvolgende agendacommissie moet worden doorgegeven aan de griffie.

Willems

Boels

: Hoorde dat er mogelijk sprake is van één kraamafdeling bij de Treant Zorggroep en
dat dat de locatie Emmen zal zijn. Is benieuwd wat nu de stand van zaken van de
communicatie van het college en de raad van bestuur is. Het CDA roept op tot
duidelijkheid.

Bieze/Klinkhamer/
Luijken
: Sluiten zich hierbij aan.
Boen
: Was iets later aangeschoven aangezien er vandaag voor het eerst overleg zorgtafel
was. Tijdens dat overleg is ook de berichtgeving en de wijze waarop die tot stand is
gekomen in het Dagblad van het Noorden aan de orde geweest. Na de
"belevenissen" in Emmen van december is er flink nagedacht over wat voor
mogelijke oplossingen er te bedenken zijn voor deze problematiek. Op dit moment
wordt er gewerkt aan verschillende scenario's. Eén daarvan is dat de verloskundige
hulp geconcentreerd wordt. Er is echter nog geen besluit genomen welk scenario op
welk moment aan de orde zal zijn. Ook niet over de plek waar het één en ander
geconcentreerd zal worden en als gevolg daarvan waar afdelingen worden gesloten.
Verwijst naar de feitelijke berichtgeving op de site van Treant.
Geeft aan dat hij vanmiddag over deze situatie contact met mevrouw Van der Wiel
heeft gehad. Hij zal dit nog goed met haar en collega's van Emmen, Hoogeveen
bespreken. Het college heeft goed contact met ziekenhuiszorg Treant.
Pals
Bessembinders
Kremer
Bessembinders

: D66 is benieuwd of er al een startdatum bekend is voor de kademuur in
Musselkanaal?
: Geeft aan dat dit voor 1 mei 2018 wordt afgerond.
: Merkt op dat er in Smeerling een bord met daarop "gemeente Westerwolde" is
geplaatst. Vraagt of hier iets tegen gedaan kan worden?
: Geeft aan dat dit een ludieke actie uit de nieuwe gemeente Westerwolde is geweest.
De ludieke actie is inmiddels opgeheven, maar er zal worden bekeken of dit bord
daadwerkelijk is weggehaald.
Besluitvorming met debat

De heer Nijenbanning verlaat halverwege agendapunt 12 de vergadering.
12. Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen
Voorstel

: 1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG)
vast te stellen en in te dienen.
2. Het effect van de hogere exploitatiebijdrage aan de ODG in de begroting 2018 te
verwerken.

Besluit

: Unaniem aangenomen.
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13. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Voorstel

: Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wgr, het college toestemming te
verlenen om de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen, aan te
passen.

Besluit

: Unaniem aangenomen.

14. Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Voorstel

: Het college toestemming te verlenen door het aangaan van een "Gemeenschappelijke
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe" op grond van artikel
8, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Besluit

: Unaniem aangenomen.

15. Beleidsplan jeugdhulp 2018 t/m 2020
Voorstel

: 1. Het "Beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2018 t/m 2020" vast te stellen.
2. Voor innovatieve ontwikkelingen een budget van in totaal € 100.000,00 beschikbaar te
stellen ten laste van de reserve Sociaal Domein.

Motie bereikbaarheid CJGV (SP)
De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 19 februari 2018;
Constaterend
Dat het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) telefonisch bereikbaar is op werkdagen van 09:00
uur tot 12:00 uur;
Overwegende
Dat de toegang tot het CJGV zo goed mogelijk geregeld moet zijn;
Voorts overwegend
Dat de uitbreiding van de telefonische bereikbaarheid, de drempel verlaagt om ook daadwerkelijk te bellen;
Verzoek
Het college om de telefonische bereikbaarheid van het CJGV uit te breiden naar werkdagen van 09:00 uur
tot 17:00 uur.
En gaat over tot de orde van de dag.
Besluit
motie
Besluit

: Ingetrokken.
: Unaniem aangenomen, met de toezegging dat er in overleg met de professionals gekeken en
geschoven qua tijden zal worden naar logische momenten om de bereikbaarheid bij het CJGV
te realiseren.
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15a. Motie vreemd aan de Orde "gasloze woningen" (D66, SP, PvdA en GBS)
De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op maandag 19 februari 2018
Constaterende dat:
- De Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of bij
nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd;
- In de wet is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting wordt gerealiseerd tenzij er sprake is van
zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en
baten.
Overwegende dat:
- Om de klimaatdoelen van Parijs te halen het noodzakelijk is dat woningen op een duurzame wijze
verwarmd worden en dat op termijn het gebruik van aardgas uitgefaseerd zal worden;
- Vanwege de klimaatdoelstellingen én de maatschappelijke kosten die met de aanleg van aardgasnetten
gemoeid zijn, het niet wenselijk is om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten.
Verzoekt het college
1. Te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gasloze woningen in
Stadskanaal.
2. Onderzoek te doen naar het opzetten van een warmtenet; Hiervoor de kosten en baten in beeld te
brengen en dit te presenteren aan de gemeenteraad;
3. Bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over
aardgasvrije nieuwbouw.
En gaat over tot de orde van de dag.
Besluit

: Aangenomen, 11 voor (SP, PvdA, D66 en GBS) en 9 tegen (CDA en ChristenUnie).

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

Stadskanaal, d.d. 26 maart 2018

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij
plv. voorzitter
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