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Openbare raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Loppersum te houden op
maandag 1 februari om 20.00 uur in de raadzaal van Molenweg 12 te Loppersum.
U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Definitieve vaststelling agenda.
3. Rondvraag (tot uiterlijk 20.30 uur).
4. Notulen van de raadsvergadering van 14 december 2009.
Bespreekpunten
5. Voorstel “Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2009-2012”.
6. Voorstel “Integraal Jeugdbeleid in de gemeente Loppersum 2009-2013”.
7. Voorstel “Artikel 12-rapport Loppersum 2009”.
Hamerstukken
8. Voorstel “Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening”.
9. Voorstel ”Visie op de inzet van het participatiebudget”.
10. Voorstel “Vaststelling definitieve tarieven onroerende zaakbelastingen 2010”.
Begrotingswijzigingen
11. Begrotingswijzigingen.
12. Sluiting.

De bij de vergadering behorende stukken kunt u vinden op www.loppersum.nl
onder ‘Bestuur en organisatie’.
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te brengen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u uw
stem uitbrengen. Degene die voor u een stem uitbrengt (de gemachtigde) kan dit
alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt. De gemachtigde mag
maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.
Met de stempas kunt u uw volmacht geven aan iedere kiesgerechtigde binnen uw
gemeente. Voor deze onderhandse volmacht moet de achterkant van de stempas
ingevuld en ondertekend worden door u en de gevolmachtigde. Een volmacht kan
tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
N.B. Als u iemand gemachtigd hebt om namens u te stemmen dan moet u een
kopie van uw legitimatiebewijs aan deze persoon meegeven. De gemachtigde moet
dit namelijk kunnen overleggen op het stembureau. Let u er op dat uw
legitimatiebewijs geldig moet zijn tot en met 3 maart 2010.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Ter inzagelegging kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2010
Loppersum, 19 januari 2009
Voorzitter A. Rodenboog van het hoofdstembureau voor de op 3 maart 2010 te
houden gemeenteraadsverkiezing maakt bekend dat de heden ingeleverde en door
het hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijsten (met de vereiste
ondersteuningsverklaringen) ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de
kieswet, voor iedereen ter inzage zijn gelegd op het gemeentehuis.
Ter inzagelegging proces-verbaal I 12-2
Loppersum, 21 januari 2010
Voorzitter A. Rodenboog van het centraal stembureau maakt conform het bepaalde
in artikel I 1, lid 2, van het Kiesbesluit bekend, dat heden op het gemeentehuis ter
inzage is gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau
betreffende het nummeren van de kandidatenlijsten alsmede het beslissen over de
geldigheid van de lijstencombinaties voor de op de leden van de raad van de
gemeente Loppersum te houden verkiezing van woensdag 3 maart 2010.
Op grond van het bepaalde in artikel I 15, lid 1, van de Kieswet maakt de voorzitter
tevens bekend, dat aan bovenbedoelde kandidatenlijsten de volgende nummers
zijn toegekend:
Lijstnummer
Aanduiding van de politieke groepering
1
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
2
Christen Democratisch Appèl (CDA)
3
GROENLINKS
4
Gemeentebelangen Loppersum – D66
5
ChristenUnie
6
VVD
7
Loppersum Vooruit
Er zijn geen lijstencombinaties geldig verklaard. Er zijn geen lijstencombinaties
ongeldig verklaard.
Informatie over de stempas, legitimatie en stemmen bij volmacht
Stempas en legitimatie
Iedereen die stemrecht heeft en in de gemeente woont, krijgt bij verkiezingen een
stempas. U ontvangt uw stempas per post. Met de stempas mag u in ieder
stemlokaal in de gemeente Loppersum stemmen. U moet zich dan bij het
uitbrengen van uw stem wel legitimeren. Dit is bedoeld om vast te stellen dat u de
rechtmatige houder bent van de stempas. Neem dus - naast uw stempas - een
geldig identiteitsbewijs mee (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).Zonder
geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen.
Volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen geen mogelijkheid heeft om zelf uw stem uit
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Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende besluiten genomen, waarop
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is:
Vergunning voor het leggen van kabels en leidingen:
• Enexis Netwerk BV, Pomsterweg Middelstum (verzonden 12 januari 2010)
• Enexis Netwerk BV, Fraamweg Middelstum (verzonden 12 januari 2010)
Reguliere bouwvergunning:
• het vernieuwen van een betonbrug, Rijksweg nabij 81, 9918 PD Garrelsweer
(verzonden 12 januari 2010)
Sloopvergunning:
• het slopen van tien woningen, Boerdamsterweg 7 t/m 25, 9991 BM Middelstum
(verzonden 15 januari 2010)
Iedere rechtstreeks belanghebbende kan tegen een of meer van genoemde
besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending ervan een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. De verzenddatum treft u achter de
beschikkingen aan. Voor nadere informatie over het besluit en over de wijze van
indiening van een bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling.
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Aanvragen voor vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:
Lichte bouwvergunning:
• het plaatsen van een dakkapel, Oosterhuizerweg 3, 9915 TC ’t Zandt
• het plaatsen van een berging met carport, Molenstraat 12, 9921 PE Stedum
Reguliere bouwvergunning:
• veranderen van kozijnen, Kerkpad 4, 9913 PD Eenum
• vernieuwen kademuur, Burchtstraat nabij 2 t/m 10, 9991 AB Middelstum
Reguliere bouwvergunning fase 2:
• oprichten van een woning met garage, Kerkeweg tussen 34 en 36, 9917 PJ
Wirdum

zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg, instellingen voor Maatschappelijk Werk, maar
ook aan scholen, welzijnsinstellingen en huisartsen. Dit aantal zal de komende
jaren groter worden.
Meer informatie kunt u vinden op www.zorgvoorjeugd.nu

Aangepaste openingstijden Werkplein Eemsdelta
Dinsdag 26 januari 2010 ’s middags is Werkplein Eemsdelta vanaf 15.30 uur voor
publiek gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen van start

Veilig Verkeer Nederland
Afdeling Loppersum

Broemritten voor 50-plussers
Woensdag 20 januari is de provincie Groningen gefaseerd gestart met de
invoering van de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal
systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met
jeugdigen werken. Dit zal de hulp aan de jeugdigen in de provincie verbeteren.
In de eerste fase sluiten 215 instellingen aan op Zorg voor Jeugd Groningen,

Veilig Verkeer afdeling Loppersum organiseert op dinsdag 20 april a.s. broemritten
in Loppersum. Deelnemers krijgen op deze dag een rijproef in de eigen auto,
begeleid door gekwalificeerde rijschoolhouders. Tijdens de rit krijgt men de
mogelijkheid het rijgedrag en de verkeerskennis te testen. Dat gebeurt in een

Sloopvergunning:
• het verwijderen van vloerzeil en golfplaat, Singel 34, 9921 RL Stedum
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de benodigde
vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met team van VTH.
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Wet Milieubeheer-meldingen

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer
vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen,
worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een
kennisgeving door het indienen van een melding. Van de volgende inrichtingen is
een melding ontvangen:
• Fa. L.C.M. Schinkel en Zn., voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met
een nieuwe stal op het perceel Delleweg 8, 9921 TG Stedum;
• Kraanverhuur G.J. Bakker, voor het veranderen van een inrichting in een
kraanverhuurbedrijf (gemechaniseerd loonbedrijf) op het perceel Fraamweg 2,
9991 TE Middelstum;
• N.R.J. Huisman, voor het oprichten van een mestbassin op het perceel Westerweg
5, 9915 TG ’t Zandt;
• De Plaats Melkema, voor het uitbreiden van het bestaande horeca gedeelte met
een extra feestzaal op Smedemaweg 3, 9992 VA Huizinge;
• Gemeente Loppersum, voor het realiseren van een betonnen opslagtank voor de
opslag van een zoutoplossing (ten behoeve van gladheidbestrijding) op het
perceel Industrieweg 4, 9919 ZG Loppersum;
• Altijd Handig, voor het oprichten van een bedrijf voor het verbouwen,
onderhouden en repareren van motorfietsen alsmede licht constructiewerk op het
perceel Smydingheweg 5, 9923 PA Garsthuizen.
De meldingen liggen vanaf heden 14 dagen lang ter inzage op het gemeentehuis
(team VTH, 0596-548200).
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Burgertevredenheidsonderzoek 2010

Vanaf 29 januari ontvangen 1500 inwoners van de gemeente Loppersum een
vragenlijst. De lijst wordt verzonden aan een geselecteerde groep burgers van 18
jaar en ouder.
De gemeente wil graag weten hoe inwoners hun leefomgeving ervaren en wil meer
zicht krijgen op een aantal specifieke doelgroepen waar het beleid zich op richt
zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in de
vraag of burgers weten waar ze terecht kunnen met vragen over wonen, zorg &
welzijn of bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. De gegevens worden anoniem
verwerkt.
In mei 2010 verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek. Deze zullen
bekend worden gemaakt via www.loppersum.nl en in de gemeentelijke
mededelingen.
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Inloopmiddag nieuwbouwplannen
Loppersum en Middelstum

Op vrijdag 29 januari aanstaande organiseert de gemeente Loppersum een
bijeenkomst voor eenieder die geïnteresseerd is in de woonplannen van de
gemeente Loppersum. Speciale aandacht is hierbij voor de uitbreidingsplannen
‘Over de Wijmers’ te Loppersum en ‘Zuidrand’ te Middelstum.
Namens Bugel Hajema Adviseurs zal Frans Beune aanwezig zijn. De heer Beune is
stedenbouwkundige en zal tijdens de inloopmiddag de door burgers meegebrachte
schetsplannen toetsen aan het vastgestelde bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Op deze manier kunnen geïnteresseerden ontdekken of hun
beoogde woning past in één van de uitbreidingsplannen.
Uiteraard zijn ook medewerkers van de gemeente aanwezig, die u vragen kunt
stellen over de plannen. De inschrijfperiode voor de verloting van de kavels loopt
nog tot vrijdag 12 februari aanstaande. De inloopmiddag vindt plaats in het
gemeentehuis aan de Molenweg te Loppersum, waar u tussen 15:00 en 19:00 uur
van harte welkom bent.
Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor de inloopmiddag. Aanmelden
kan telefonisch bij de heer Poort, medewerker Grondzaken van de gemeente
Loppersum of per e-mail: n.g.poort@loppersum.nl

ontspannen sfeer. Na de rit volgt nog een gesprek, waarbij de instructeur een
aantal handige tips geeft. U krijgt, als u deelneemt, ook een indicatieve gehooren ogentest. Uw reactiesnelheid wordt getest in een rijsimulator, u krijgt
informatie over het effect van medicijnen op het rijgedrag en er wordt een
informatieve videoband getoond. Meedoen aan de toets heeft geen enkele
consequentie voor uw rijbewijs. Het gaat er alleen om dat u zelf het vertrouwen
houdt veilig de weg op te kunnen. De toets wordt afgesloten met het uitreiken
van een certificaat van deelname.

Opfriscursus
Voorafgaand aan de rijvaardigheidstoets wordt een opfriscursus van twee
avonden gegeven: op 6 april en 13 april in het Dorpshuis in Loppersum. Dankzij
subsidie van de gemeente kunnen wij u de broemrit plus de opfriscursus
aanbieden voor t 25.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden onder vermelding van
adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum bij: VVN-afdeling
Loppersum Nieuwstraat 9, 9919 AZ Loppersum, tel.: 0596-572119. U kunt zich
ook aanmelden via email: hterveen@planet.nl. Het aantal plaatsen voor de
rijvaardigheidstoets is beperkt, dus geef u snel op!

