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Besluitenlijst
Raadzaal 14 maart 2019
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. 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, J.K. van den Oord- van der Bie. P.H.
Oosterlaak, 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, A.H. Vos en C.
Elken-van Mierlo (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: W. Warrink en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, besluit de agenda vast te
stellen.
3. Mondelinge vragen
De heer Van Rijn (SGP) stelt vragen over de verleende vergunning aan de firma Sympany voor
het inzamelen van gebruikte kleding en hoe zich dit verhoudt met de kledingbank Hoogeveen.
Wethouder Vos antwoordt dat gunning gaat via aanbesteding. Hierover is geen overleg met de
kledingbank Hoogeveen.
4. Aangepast afwegingskader zonne-energie
Er zijn amendementen en moties aangekondigd, de volgende amendementen en moties worden
ingediend:
De fracties van PvdA, D66, SP, SGP, GroenLinks en Gemeentebelangen dien het volgende
amendement in.
Amendement
Vergadering van
: 14 maart 2019
Fracties
: PvdA, D66, SP, SGP, GroenLinks en Gemeentebelangen
Onderwerp
: Aandeel dorps- en energiecoöperaties in het Aangepast
afwegingskader zonne-energie Hoogeveen
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Op Pagina 28 van het Aangepast afwegingskader zonne-energie, de onderste zin “Dorps/energiecoöperaties en/of gebiedsfondsen, waarbij wordt geïnvesteerd in sociaal
maatschappelijke projecten hebben een maatschappelijke meerwaarde en hebben daarom de
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voorkeur”
als volgt te wijzigen:
“Om inwoners van Hoogeveen de mogelijkheid te geven deel te nemen in zonneparken,
stimuleren we het vormen van dorps-/energiecoöperaties en/of gebiedsfondsen. We streven
actief naar minimaal 50% deelname van inwoners in de vorm van dorps-/energiecoöperaties
en/of gebiedsfondsen.”
Toelichting:
De deelname van inwoners in zonneparken blijft ver achter ten opzichte van commerciële
partijen. We willen inwoners de kans geven te profiteren van nieuwe vormen van energie. Dat
verhoogt het draagvlak voor de energietransitie, zorgt voor een gelijkwaardige inbreng en levert
mensen (financiële) voordelen op. De opbrengsten komen direct ten goede aan de inwoners, en
via een fonds is er geld voor onderhoud en eventuele investeringen.
Met het percentage van 50% sluiten we aan bij de plannen van de Rijksoverheid.
Naam fractie
Naam Raadslid
PvdA
Ida Gerda Emmens
D66
Peter Scheffers
SP
Jeroen Pomper
SGP
Brand van Rijn
GroenLinks
Catharina van Hien
Gemeentebelangen
Jacob van der Heide
Wethouder Vos ontraadt dit amendement.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming besluit het amendement,
met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen, aan te nemen. De fracties van PvdA, D66, SP, SGP,
GroenLinks en Gemeentebelangen stemmen voor het amendement, de fracties van
ChristenUnie, CDA en VVD stemmen tegen het amendement.
De fracties van CDA en ChristenUnie dienen het volgende amendement in.
Amendement
Vergadering van : 14 maart 2019
Fracties
: CDA en CU
Onderwerp
: Maatschappelijk eigendom zonneparken
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Op pagina 26 de volgende passage: ‘De initiatiefnemer verplicht zich tot het doen van
aanzienlijke inspanningen om het maximale resultaat te bereiken in het betrekken van de directe
omgeving in de fase van planvorming. Het gaat hierbij niet alleen om de inspanning zelf maar
ook om het aantonen hiervan. Dat laatste speelt een cruciale rol en maakt onderdeel uit van de
onderbouwing bij de vergunningaanvraag. De gemeente heeft hierbij in eerste instantie een
faciliterende rol en toetst de inspanning van de aanvrager.’
als volgt te wijzigen
De initiatiefnemer verplicht zich tot het doen van aanzienlijke inspanningen om het maximale
resultaat te bereiken in het betrekken van de directe omgeving in de fase van planvorming. Het
minimale resultaat van deze inspanning dat verwacht wordt is dat een deel van het zonnepark in
maatschappelijk eigendom komt via bijvoorbeeld een energiecoöperatie of postcoderoos.
Een deelname van minimaal 50% van de inwoners of lokale samenleving is daarbij een prima
streven, maar ook andere (innovatieve) vormen van participatie en compensatie behoren tot de
mogelijkheden”. Voorop staat de betrokkenheid van inwoners en inwoners de kans geen te
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profiteren van nieuwe vormen van energie.
Het gaat hierbij niet alleen om de inspanning zelf maar ook om het aantonen hiervan. Dat
laatste speelt een cruciale rol en maakt onderdeel uit van de onderbouwing bij de
vergunningaanvraag. De gemeente heeft hierbij in eerste instantie een faciliterende rol en toetst
de inspanning van de aanvrager.
Toelichting:
Het CDA vindt het van belang dat we meer werk gaan maken van energiecoöperatie, de
postcoderoosregeling en andere vormen van maatschappelijke participatie in zonneparken. Niet
alleen zorgt dit voor meer draagvlak, maar het geeft ons ook de unieke kans om de
energietransitie te gebruiken om de energiemarkt weer lokaal te maken en opbrengsten binnen
de gemeenschap te houden. Daartegenover staat dat we ondernemers het niet onmogelijk willen
maken om initiatieven te ontplooien in onze gemeente. Met dit amendement voegt de raad
daarom een kader toe aan het afwegingskader. Het extra kader is dat als minimale uitkomst van
de inspanningsverplichting gedeeltelijk maatschappelijk eigendom wordt verwacht, tenzij dit
echt niet haalbaar is of de initiatiefnemer een beter alternatief heeft. Dit gaat verder dan een
inspanningsverplichting die al is opgenomen in het afwegingskader; dit stelt een concrete eis aan
het resultaat van de inspanningsverplichting. Het college houdt, via de vangnetregeling, de
ruimte om in uitzonderlijke gevallen plannen die afwijken van dit extra kader toch te vergunnen.
Naam fractie
Naam Raadslid
CDA
Klaas Kroezen
CU
Koen Meesters
Wethouder Vos geeft aan dit amendement over te willen nemen.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming besluit het amendement,
met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen, te verwerpen. De fracties van CDA en ChristenUnie
stemmen voor het amendement, de fracties van Gemeentebelangen, VVD, SP, PvdA, D66,
GroenLinks en SGP stemmen tegen.
De fracties van SP, PvdA en SGP dienen het volgende amendement in.
Amendement ‘Inspanningsverplichting betrekken natuur- en milieuorganisaties’
Vergadering van
: 14 maart 2019
Fracties
: SP, PvdA, SGP
Onderwerp
: Aangepast afwegingskader zonne-energie
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
In het aangepast afwegingskader zonne-energie de volgende wijziging toe te passen: ·Paragraaf
3.4.2 (Participatie, compensatie en acceptatie),
•
‘Natuur- en milieuorganisaties betrekken bij de plannen’.
Wordt als volgt gewijzigd:
Paragraaf 3.4.1 Toevoegen aan voorwaarden voor inspanningsverplichting:
•
‘Natuur- en milieuorganisaties vanaf het begin betrekken bij de plannen, bij voorkeur
organisaties die lokaal actief zijn’.
Toelichting:
De participatie van natuur- en milieuorganisaties is in het huidige voorstel te vrijblijvend. Het
wordt als voorbeeld genoemd om aan te geven waarbij initiatiefnemers rekening kunnen
houden. Echter zien wij de biodiversiteit alsmaar afnemen. Wij hebben de taak als overheid om
de natuur te beschermen, daarom moeten wij initiatiefnemers verplichten om bij de planvorming
de adviezen van natuur- en milieuorganisaties zoveel mogelijk ter harte te nemen. En bij
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voorkeur organisaties die lokaal actief zijn, deze hebben de kennis in huis om aan te geven wat
nodig is om de biodiversiteit in Hoogeveen op peil te houden en zelfs te verbeteren.
Fracties:
Naam:
SP
Jeroen Pomper
PvdA
Ida Gerda Emmens
SGP
Brand van Rijn
Wethouder Vos geeft aan dat dit bestaande praktijk is en het amendement daarmee overbodig
is.
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming besluit het amendement,
met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen, te verwerpen. De fracties van SP, PvdA, SGP, D66,
ChristenUnie en GroenLinks stemmen voor het amendement, de fracties van
Gemeentebelangen, CDA en VVD stemmen tegen.
De fracties van D66, VVD, PvdA, SP, GroenLinks en SGP dienen de volgende motie in.
Motie
Datum
: 14 maart 2019
Fractie
: D66, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, SGP
Onderwerp
: Looptijd en evaluatie afwegingskader zonne-energie
De raad van de gemeente Hoogeveen
Constaterende dat:
•
De Gemeente Hoogeveen een aangepast Afwegingskader zonne-energie wil vaststellen;
•
Er geen looptijd is vastgesteld voor dit aangepaste afwegingskader;
•
Er hierin geen evaluatiemomenten zijn vastgelegd;
Overwegende dat:
•
Het huidige afwegingskader al na een jaar herzien moest worden;
•
De maatschappelijke impact en betrokkenheid groot is;
•
De landschappelijke consequenties groot zijn;
•
De ontwikkelingen rondom duurzame energie snel gaan;
•
De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beperkt is;
Verzoekt het college om:
•
Een looptijd, van bijvoorbeeld maximaal vier jaar, te bepalen voor het afwegingskader
zonne-energie;
•
Na twee jaar en/of na bezetting van 5% van de oppervlakte per landschapstype door
zonnepanelen alsmede na afloop van de looptijd evaluatiemomenten met de raad en
inwoners vast te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie:
Naam raadslid:
D66
Marin Rutgers
VVD
Debbie Bruijn-van den Berg
PvdA
Ida Gerda Emmens
SP
Jeroen Pomper
GroenLinks
Catharina van Hien
SGP
Brand van Rijn
Wethouder Vos geeft aan dat de motie overbodig is en ontraadt daarom de motie.
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De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming besluit de motie, met 12
stemmen voor en 18 stemmen tegen, te verwerpen. De fracties van D66, VVD (raadsleden
Bruijn, Steenbergen en Strolenberg), PvdA, SP, GroenLinks en SGP stemmen voor de motie, de
fracties van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en raadslid Bisschop (VVD) stemmen tegen.
De fracties van GroenLinks, PvdA, SP en SGP kondigen de volgende motie aan.
Motie
Datum
: 14 maart 2019
Fracties
: GL, SP, PvdA, SGP
Onderwerp
: Toepassen driesporenbeleid, voorheen bekend als de zonneladder
De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 14 maart 2019,
Constateert:
•
Dat het college aangeeft dat het toepassen van de zonneladder met trede 1, 2, en 3
opeenvolgend, niet toereikend is voor het behalen van de ambitie om in 2040
klimaatneutraal te zijn;
•
Dat in het “aangepaste afwegingskader zonne-energie” wordt uitgegaan van een
driesporenbeleid, waarbij drie sporen naast elkaar worden gehanteerd. De zonneladder
wordt zogenaamd platgelegd;
•
Dat binnen de samenleving het idee bestaat dat de focus vooral is gericht op spoor 3
(voorheen trede 3) en dat de andere sporen daardoor niet optimaal worden benut. Dit
veroorzaakt veel onrust binnen de samenleving. Spreekt als zijn mening uit:
•
Dat het toepassen van dit driesporenbeleid kan leiden tot onevenredige en
onevenwichtige verdeling binnen de sporen. En dat de focus met name op spoor 3 ligt;
•
Dat er een overzicht moet komen over de mogelijkheden binnen alle drie sporen, om
daarmee de ruimte in elke spoor duidelijk in kaart te brengen;
•
Dat een dergelijk overzicht ook gelijk zicht biedt op de kansen die er nog liggen binnen
spoor 1 en 2. Zodat alle kansen ook optimaal kunnen worden benut en de gemeente ook
initiatieven binnen spoor 1 en 2 kan sturen en stimuleren;
•
Dat zowel inwoners als andere betrokkenen gebaat zijn bij een dergelijk overzicht van
mogelijkheden en kansen. Duidelijkheid hierover neemt ook de maatschappelijke onrust
weg.

Verzoekt het college:
Om te komen met een inventarisatie van mogelijkheden en kansen binnen de drie
sporen.
•
Om te komen met een plan om initiatieven op met name spoor 1 en 2 te stimuleren.
Dit om te voorkomen dat focus teveel op spoor 3 ligt, kansen binnen spoor 1 en 2
onbenut blijven, we daarmee een onevenredige en onevenwichtige verdeling binnen de
sporen krijgen.
•
De raad hier op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval uiterlijk 1 januari 2020
over te informeren
Toelichting:
De kans bestaat dat door de huidige werkwijze niet alle kansen worden benut en inzet op spoor 1
en 2 achterblijft bij inzet op spoor 3. Dat leidt niet tot een evenwichtige verdeling over de sporen
•
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en moeten we voorkomen. Voorkomen kan alleen door een inventarisatie te hebben in
mogelijkheden en kansen en daarop te acteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam fractie:
Naam Raadslid:
GL
Catharina van Hien
SP
Jeroen Pomper
PvdA
Ida Gerda Emmens
SGP
Brand van Rijn
Wethouder Vos zegt toe voor 1 januari 2020 de toepassing van de sporen 1 en 2 te gaan
onderzoeken.
Naar aanleiding van deze toezegging besluiten de fracties van GroenLinks, SP, PvdA en SGP de
motie niet in te dienen.
De fracties van CDA, SP en PvdA dienen de volgende motie in.
Motie
Datum: 14 maart 2019
Fracties: CDA, SP, PvdA
Onderwerp: Inzet op energiecoöperaties
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
- In heel het land de afgelopen jaren veel energiecoöperaties zijn opgestart;
- Deze energiecoöperaties draagvlak creëren voor de energietransitie;
- Deze energiecoöperaties een gevoel van eigenaarschap over hun eigen energie geven aan
mensen;
- Deze energiecoöperaties ervoor zorgen dat opbrengsten uit zonne-energie voor de samenleving
behouden blijven en niet wegvloeien;
- Ondanks de ruimte die de gemeente biedt voor zonneparken, er in de gemeente nog geen
energiecoöperaties van de grond zijn gekomen;
- De gemeente weinig tot niets doet in het aanjagen en ondersteunen van nieuwe Hoogeveense
energiecoöperaties.
Roept het college op:
- Onze inwoners actief te informeren over het opstarten van energiecoöperaties en hen daarvoor
te enthousiasmeren;
- Actief op zoek te gaan naar voortrekkers in dorpen en wijken, die nieuwe energiecoöperaties
van de grond zouden kunnen krijgen;
- Initiatiefnemers voor nieuwe energiecoöperaties actief te ondersteunen en te faciliteren.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie: Naam raadslid:
CDA
Klaas Kroezen
SP
Jeroen Pomper
PvdA
Ida Gerda Emmens
Wethouder Vos geeft aan dat we dit al doen en ontraadt daarom de motie.
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De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit, met 19 stemmen
voor en 11 stemmen tegen, de motie aan te nemen. De fracties van CDA, SP, PvdA, GroenLinks,
SGP, D66 en VVD (raadsleden Bruijn, Steenbergen en Strolenberg) stemmen voor de motie, de
fracties van Gemeentebelangen, ChristenUnie en raadslid Bisschop (VVD) stemmen tegen de
motie.
De fracties van PvdA, D66, SP, SGP en Gemeentebelangen dienen de volgende motie in.
Motie
Datum: 14 maart 2019
Fracties: PvdA, D66, SP, SGP en Gemeentebelangen
Onderwerp: Afwegingskader toegang elektriciteitsnet
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
- De capaciteit op het elektriciteitsnet schaars is;
- Aanvragen voor grootverbruikers op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld;
- Hierdoor maatschappelijke organisaties, zoals dorpshuizen en sportverenigingen, geen
aansluitgarantie hebben;
- Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed belangrijk is voor het draagvlak van de
energietransitie, omdat maatschappelijke activiteiten dan voortgezet kunnen worden.
Spreekt als zijn mening uit dat:
- Maatschappelijke organisaties zeker moeten kunnen zijn van aansluiting op het
elektriciteitsnet;
- Dit door het Rijk geregeld zou moeten worden.
Roept het college op:
Het kabinet duidelijk te maken dat maatschappelijke organisaties bij verduurzaming van hun
vastgoed voorrang moeten krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet ten opzichte van
commerciële partijen.
En gaat over tot de orde van de dag
Naam fractie:
Naam raadslid:
PvdA
Ida Gerda Emmens
D66
Peter Scheffers
SP
Jeroen Pomper
SGP
Brand van Rijn
Gemeentebelangen
Jacob van der Heide
Wethouder Vos geeft aan de motie overbodig te vinden.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit, met 17 stemmen
voor en 13 stemmen tegen, de motie aan te nemen. De fracties van PvdA, D66, SP, SGP,
Gemeentebelangen en GroenLinks stemmen voor de motie, de fracties van VVD, CDA en
ChristenUnie stemmen tegen de motie.
De fractie van de SP dient de volgende motie in:

PAGINA 9 VAN 11

Motie Energienetwerk
Datum
: 14 maart 2019
Fractie
: SP
Onderwerp
: Aangepast afwegingskader zonne-energie
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Overweegt het volgende:
- Er 5 vergunningen voor het bouwen van zonneparken zijn verleend;
- Er wordt verwacht dat er meerdere aanvragen voor te bouwen zonneparken ingediend zullen
worden;
- De netbeheerders hebben aangegeven dat er capaciteitsproblemen zijn op de
energienetwerken;
- Deze netbeheerders geen duidelijkheid kunnen geven over een korte termijnoplossing voor dit
probleem.
Spreekt als zijn mening uit
- De capaciteitsproblemen op het energienetwerk mogelijk problemen kunnen opleveren voor
de aanleg van nieuwe zonneparken;
- De privatisering van de energiemarkt er niet toe heeft geleid om een visie te ontwikkelen, die
krapte op het energienetwerk tegen gaat;
- De overheid te weinig druk legt bij de netbeheerders om op korte termijn met oplossingen te
komen.
Roept het college op
- Er bij het kabinet en de netbeheerders op aan te dringen, zo snel mogelijk met oplossingen te
komen om de capaciteitsproblemen op het energienetwerk op te lossen.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie: SP
Naam: Jeroen Pomper
Wethouder Vos ontraadt de motie.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming besluit, met 5 stemmen voor
en 25 stemmen tegen, de motie verwerpt. De fracties van SP, SGP en GroenLinks stemmen voor
de motie, de fracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA en D66 stemmen
tegen de motie.
De voorzitter legt vervolgens het voorstel “Aangepast afwegingskader zonne-energie” voor aan
de raad, inclusief het aangenomen amendement.
De fracties van GroenLinks, SGP, SP, PvdA en raadsleden Bisschop (VVD) en Steenbergen (VVD)
leggen een stemverklaring af.
De voorzitter constateert de raad zonder hoofdelijke stemming besluit het aangepast
afwegingskader zonne-energie met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aan te nemen. De
heer Bisschop en de heer Steenbergen, beiden van de fractie van de VVD, stemmen tegen het
voorstel.
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5. Wijzigingsverordening individuele inkomens- en studietoeslag
De voorzitter constateert dat de raad, zonder hoofdelijke stemming, besluit de verordening tot
wijziging van de Verordening Individuele inkomens- en studietoeslag vast te stellen.
6. Uitbreiding publieksstoelen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming, met 20 stemmen voor en 10
stemmen tegen, besluit:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 15.042,- ten laste van de Algemene reserve voor de
aanschaf van extra publiekstoelen.
2. eerst overgaan tot de aanschaf van 20 extra stoelen en indien nodig op een later moment nog
20 stoelen aanschaffen.
De fracties van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks stemmen voor en de
fracties van VVD, SP, PvdA en SGP stemmen tegen het voorstel.
7. Vaststellen besluitenlijst 28 februari 2019
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming, besluit tot vaststelling van
de besluitenlijst van 28 februari 2019.
8. Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van VVD, SGP, D66 en SP dienen de volgende motie vreemd aan de orde van de dag
in.
Motie
Datum
: 14 maart 2019
Fractie
: VVD, SGP, D66, SP
Onderwerp
: Hoogeveen betrekken bij financiële ombuigingsopgave
De raad van de gemeente Hoogeveen
Gehoord de beraadslaging,
Constateert dat:
• De gemeente Hoogeveen de komende jaren miljoenen euro’s moet ombuigen om de
begroting structureel dekkend te krijgen;
Overweegt dat:
● Hoogeveen veel inwoners en ondernemers heeft, die beschikken over creatieve ideeën en mee
kunnen denken bij het bedenken van oplossingen;
● we met ‘Het Huis van Hoogeveen’, actief inzetten op een moderne manier van besturen;
● we positieve ervaringen hebben opgedaan met diverse participatietrajecten;
● er diverse gemeenten in Nederland zijn die goede ervaringen hebben met het actief betrekken
van inwoners en ondernemers en daar ook heeft geleid tot goede ideeën om begrotingen om
te buigen.
Roept het college op:
● Een traject op te zetten, waarbij inwoners en ondernemers actief worden betrokken bij het
opstellen van de begroting;
● Dit traject te starten bij de begroting van 2021 en het traject de jaren daarna de kans te
geven zich verder te ontwikkelen waarbij het college een zichtbare, aanjagende en
faciliterende rol in neemt.
En gaat over tot de orde van de dag
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Fractie
VVD
SGP
D66
SP

Naam raadslid
Debbie Bruijn-van den Berg
Brand van Rijn
Peter Scheffers
Jutta van den Oord

Wethouder Steenbergen ontraadt de motie, omdat inwoners al worden geraadpleegd via de
diverse beleidsonderdelen. Hij is van mening dat het voorstel niet concreet is en stelt de raad
voor met concrete voorstellen te komen.
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming, met 12 stemmen voor en 18
stemmen tegen, besluit de motie te verwerpen. De fracties van VVD, SGP, D66, SP en
ChristenUnie stemmen voor en de fracties van Gemeentebelangen, CDA, PvdA en GroenLinks
stemmen tegen de motie.
9. Sluiting besluitvormende ronde
Informerende ronde 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. 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. P.H. Oosterlaak,
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, A.H. Vos, J. Alting, H. Baalman, E. BlenkersNoordzij, G. Engels, A. Jansen-Brandsema, J. Prakke, W. Dekker en C. Elken-van Mierlo (griffier).
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders J.H. Steenbergen, H.B. Giethoorn, G. Vos
en G.W. Slomp, K. Praamstra (programmasecretaris Regio Zwolle), L. de Lange (voorzitter van VNO
NCW) en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
1. Opening informerende ronde
De voorzitter opent de informerende ronde.
2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Regio Zwolle
De raad wordt geïnformeerd over toetreding van Hoogeveen tot de Regio Zwolle.
Burgemeester Loohuis, programmasecretaris de heer K. Praamstra en de heer L. de Lange,
voorzitter van VNO NCW, geven een presentatie over de toetreding tot de
Regio Zwolle.
4. Sluiting informerende ronde en vergadering
De voorzitter sluit de informerende ronde en de vergadering.

