Raadsvergadering 25 maart 2019
Nr.: 4

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 februari 2019.

Aanwezig:
CDA
Loppersum Vooruit
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
VVD
voorzitter
Griffier
Wethouders:

mw. A.A.G. Elderman-Star en dhr. A. Laning
de heren G.J. Reinders, J.C. Warink en E.R. Swaagman
dhr. C. Bultje
dhr. L.G.A.M. van Esch en mw. A. Knip
de heren B.H. Prins en H.J. van Heerde
dhr. B.J. Huizing
dhr. J.W.M. Engels
dhr. R.Sj. Bosma
de heren R.A.C. Slager, P. Prins en B. Schollema

Afwezig mk:

mw. E.F. Oldenhof en dhr. D. Vijver

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom. Hij maakt melding van het
feit dat de live-uitzending vanwege een technische storing niet mogelijk is. De geluidsopname
zal achteraf aan de site worden gekoppeld.
2. Definitieve vaststelling agenda. De agenda wordt vastgesteld.
3. Aankondiging vaststelling insprekers
Er hebben zich een drie insprekers gemeld.
Mevrouw Middendorp zal inspreken bij dit agendapunt(3). Zij spreekt in over de locatie van de
wisselwoningen Zeedijken bij het dorp Loppersum. Zij uit haar bezwaren hierover.
De heren Kerver en Biemolt zullen inspreken bij agendapunt 10 bestemmingsplan Woondorpen.
4. Besluitenlijst van 28 januari 2019 wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
5. Ingekomen stukken.
Akkoord met voorgestelde afdoening.
6a. Mededelingen college/Verbonden partijen. Geen
6b. Stand van zaken gaswinning.
Portefeuillehouder Engels geeft een korte uitleg/toelichting over het recente gesprek dat heeft
plaatsgevonden tussen de regio en de ministers van EZ en BZK over de plannen van aanpak
m.b.t. de versterkingsopgave. Hij benadrukt dat de capaciteit voor uitvoering wel beschikbaar
moet zijn. De NAM heeft geen rol meer in het geheel.

De fractie van Loppersum Vooruit wenst een verklaring af te leggen m.b.t. het gasdosier.
Bestuurlijke ongehoorzaamheid, dat is waar de leden van Loppersum Vooruit de fractie om
vroegen in de ledenvergadering van 12 februari jongstleden.
De fractie heeft daarop geantwoord dat dit als symbool politiek wordt uitgelegd en overruled zal
worden door Den Haag, net als artikel 175 of het dragen van een geel hesje.
Het gasdossier is zowel voor de leden van de partij als voor de fractie frustrerend. Onze invloed is
nul en de gemeenteraad laat zich misbruiken door de verantwoordelijke bewindsvoerders. De
lokale overheid wordt gebruikt als boksbal om de klappen op te vangen vanuit de bevolking en als
doorgeefluik voor de Haagse plannen. We mogen soms een mening hebben over van tevoren
uitgekookte plannen vanuit de ministeries en werkgroepjes. Maar onze inbreng verandert niet echt
iets aan deze zogeheten concepten.
Tegenwoordig kunnen we elke dag wel een schrijnend verhaal lezen over gedupeerde inwoners na
de klap van Huizinge. De maat is vol!
Ook is er veel onvrede over het meten met twee maten (NPR) versterkingsplan. Hierdoor zijn
mensen recht tegen over elkaar komen te staan en is er veel gezelligheid verdwenen uit
verschillende buurten.
Onze leden vinden dat we ons niet langer voor het karretje moeten laten spannen van de
verantwoordelijke bewindsvoerders en daarom heeft de fractie besloten op verzoek van de leden,
om niet langer hun tijd en energie te stoppen in een gasdossier waarin ze feitelijk niks te vertellen
heeft.
Nu steekt de fractie nog veel tijd in het dossier terwijl daar weinig tot niets mee wordt bereikt. Door
niet langer de focus te leggen op het gasdossier komt er tijd vrij voor gemeentezaken waar de
fractie wél invloed of beslissingsbevoegdheid in heeft.
Wat betreft het agendapunt ‘stand van zaken gaswinning’ mag die wel veranderd worden naar
‘stand van zaken versterkingsoperatie’.
Een voorbeeld waar we ons nog wél actief mee bezig gaan houden is de fooi van 1.3 miljoen van
de NPG en hoe deze ingezet gaat worden. Dit bedrag is namelijk van de gemeente.
Samenvattend: om alle schijn weg te nemen dat wij als fractie iets te vertellen hebben over de
gaswinning, zal de fractie zich daar niet meer mee bezig houden. Ook zullen wij geen
medewerking meer verlenen als het gaat om plannen die van uit de ministeries door onze strot
worden gedrukt.
Het mag duidelijk zijn dat de leden en de fractie van Loppersum Vooruit helemaal klaar zijn met het
falende beleid van de overheid.
De fractie blijft zijn verantwoording nemen als het gaat om gemeentelijke zaken waar ze een eind
beslissing in kunnen nemen. Mocht Den Haag haar koers wijzigen en Groningen daadwerkelijk de
regie geven over haar eigen gebied, dan is Loppersum Vooruit uiteraard de eerste die zich meldt!
De overige fracties uitten hun bezwaar tegen de inhoud van de verklaring, waarbij het zou lijken
alsof de fractie van LV zich onttrekt aan hun verantwoordelijkheid.
De fractie LV geeft aan dat als het gaat om zaken waar de raad invloed op kan uitoefen, ze altijd in
het belang van de inwoners zal handelen.
6c. Herindeling.
Geen mededelingen
7. Toezeggingenlijst.
M.b.t. punt 751 deelt portefeuillehouder Slager mede dat de gemeente beperkt aan de RABO
bank is verbonden, te weten een bankpasje, als er onverhoeds cash geld nodig is en er is uit
het verleden nog een bedrag ad 28.000 EURO aan obligaties. Hij zoekt nader uit hoe dit zit.
M.b.t. punt 750: op 7 maart is het gesprek met gedeputeerde Brouns gepland; nadere info volgt.
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8. Financiële verordening gemeente Loppersum 2019.
De raad stelt de verordening vast.
Vanuit de raad wordt opgemerkt dat het wat vreemd overkomt dit nu (nog) te doen, omdat een
werkgroep uit de drie ADL raden in het kader van de as herindeling ook hier mee bezig is.
De portefeuillehouder benadrukt dat nu al wel gekeken is naar de overige beide gemeenten met
het oog op harmonisatie, maar dat dit nog wel gaat om de periode tot de herindeling.
9. Erfgoedverordening gemeente Loppersum 2019.
De raad stelt de verordening vast.
Vanuit de raad wordt aandacht gevraagd voor verduurzaming en het tegengaan, zoveel als
mogelijk, van speculatie. Daarbij is communicatie met de bevolking hierover uitermate van
belang.
10. Voorstel Bestemmingsplan Woondorpen.
Het agendapunt is in de raad van 25 februari jl aangehouden.
De heer Biemolt spreekt in m.b.t. het punt rondweg Leermens (huisnummering) en de heer
Kerver (namens zijn broer) spreekt in m.b.t. de situatie Ypeylaan te Stedum.
De raad stelt het bestemmingsplan, na een korte schorsing en enige discussie, conform het
voorstel van het college unaniem vast, te weten:
o De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan ontvankelijk te verklaren.
o In te stemmen met de Nota van beantwoording van zienswijzen bestemmingsplan "woondorpen".
o De ingediende zienswijzen gedeeltelijk over te nemen in het bestemmingsplan.
o Het bestemmingsplan "woondorpen "gewijzigd vast te stellen en
o Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 WRO vast te stellen.
o Van de zijde van de fractie Loppersum Vooruit wordt de (historische) besluitvorming over dit
punt als betreurenswaardig omschreven.
11. Lokaal plan van aanpak versterking gemeente Loppersum.
De raad stemt in met het plan.
Vanuit de raad wordt positief op de planvorming gereageerd, waarbij aangedrongen wordt op
het feit dat er nu snel duidelijkheid moet komen over de beschikbare capaciteit en de benodigde
middelen.
• Er moet een einde komen aan de onzekerheid van de inwoners.
• Veiligheid moet voorop staan.
• Er moet nu snel worden gestart met de versterking (het heeft al te lang geduurd).
• Verduurzaming moet een belangrijke plaats innemen.
• De raad stemt in ; ministerie EZ blijft verantwoordelijk.
• "Groningen als eerste van het gas"', zou mooi uitgangspunt moeten zijn.
12. Verlenging contract accountant boekjaar 2019.
De raad besluit het contract te verlengen met het jaar 2019. Van de zijde van de
auditcommissie wordt nog opgemerkt dat tijdig informeren van de raad bijvoorbeeld m b t het
wel/niet uitvoeren van interne controles, zoals omschreven in de Financiële Verordening van
belang is.
13. Vaststellen zienswijze begroting en solidariteit jeugdhulp.
De raad besluit geen zienswijze in te dienen.
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14. Rondvraag.
Door de fractie van de CU (de heer Van Heerde) wordt aandacht gevraagd voor de personele
situatie rondom de verzorgingstehuizen Wiemersheerd en Hippolytushoes; ook wordt aandacht
gevraagd voor de toekomst van laatstgenoemd centrum, nu de Zonnehuisgroep zich als zorgaanbieder terugtrekt.
Door de fractie van de PvdA (de heer Bultje) verzoekt de in de gemeente aanwezige AED's aan
de buitenkant van gebouwen te bevestigen, zodat de bereikbaarheid in noodsituaties aanzienlijk
wordt vergroot. Portefeuillehouder Schollema zegt toe de raad hierover nader kort te informeren
(mogelijkheden).
15. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum,
gehouden op 28 maart 2019, nr. 4.
De raad voornoemd,

mr. J.W.M. Engels, voorzitter

R.Sj. Bosma, griffier.
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