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Onderwerp: NOTULEN van de raadsvergadering gehouden op 28 februari 2011 
 
Aanwezig: 
B. en W Burgemeester A. Rodenboog en de wethouders O.G. Hartman- 

Togtema, P. Prins en H.J. Stoel; 
CDA A.N. Bos van der Meer, A.A.G. Elderman-Star en A. Laning; 
Loppersum Vooruit P. Blink, J.J. Lambeck en G.J. Reinders; 
PvdA  E.F. Oldenhof en B. Schollema; 
GroenLinks E.L.H. Brons en D.F.W. van Impe;  
GemeenteBelangen D66 J.A. Meyling en H.M. Sauerborn; 
ChristenUnie J.J. Bos en H.J. van Heerde; 
VVD J.E. Huizinga; 
 
Voorzitter A. Rodenboog; 
Griffier R.S. Bosma; 
Verslag  R. Bartelds (Suurmeijer | Terzijde). 
 
Afwezig:  - 
 
 
1. Opening  
De voorzitter , de heer Rodenboog , opent de vergadering om 20.00 uur. Hij stelt vast dat de 
publieke tribune helemaal bezet is en de raad is ook compleet. Verder merkt hij op dat het “16e 
raadslid” de heer Wiersema, die bij raadsvergaderingen altijd op de publieke tribune zit, een paar 
keer verstek heeft moeten laten gaan maar het gaat hem goed en hij groet eenieder hartelijk. De 
vorige raadsvergadering van 31 januari liep uit tot 00.00 uur, daarom stelt hij voor om rond 23.00 
uur een ordevoorstel te bespreken. De vraag is dan of de raadsleden de vergadering willen 
afhandelen of dat er een extra bijeenkomst nodig is.  
 
2. Definitieve vaststelling agenda  
Mevrouw Blink  merkt op dat er een illegaal punt op de agenda staat, te weten agendapunt 14 
“Voorstel inzake voorzitterschap raadscommissie nieuwe stijl”. Zij verzoekt dit punt van de agenda 
te halen om negatieve publiciteit te voorkomen en verzoekt hierover stemming.  
Mevrouw Oldenhof  steunt dit voorstel.  
De voorzitter  merkt op dat twee fracties, te weten de PvdA en Loppersum Vooruit, het voorstel 
van mevrouw Blink ondersteunen en stelt vast dat de rest van de raad akkoord is met de agenda.  
De heer Lambeck  benadrukt dat zijn fractie om stemming heeft gevraagd.  
De voorzitter  reageert dat de rest van de raad akkoord is met de agenda.  
De heer Lambeck  noemt de gang van zaken triest en treurig. 
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3. Aankondiging/vaststelling insprekers  
De voorzitter  stelt vast dat zich vier insprekers hebben gemeld over het onderwerp Ab Emo-
school.  
De heer Reinders  merkt op dat, zoals te zien is, het onderwerp Ab Emo-school gezorgd heeft voor 
een grote opkomst. Zijn zoon Eise, die op de Ab Emo-school zit, kent inmiddels al 3 letters: IHP 
(Integraal HuisvestingsPlan) en weet ook dat dit inhoudt dat zijn school in 2017 verdwijnt. Het IHP 
staat nu niet op de raadsagenda, maar er is wel een raadsvoorstel voor in de maak en daarom is 
heel Westeremden uitgelopen. De ouders zijn niet bij de samenstelling van het plan betrokken 
geweest en zij willen niet dat hun kind naar een zogenaamde “geïntegreerde kindvoorziening” 
moet. Ze moeten gewoon naar de Ab Emo-school kunnen. Weg met het IHP! Hij legt uit hoe hij drie 
jaar geleden in het dorp Westeremden is komen wonen en je het kinderen niet aan kunt doen om 
daar nu ineens de school weg te halen. De aanwezigheid van een school is een voorwaarde voor 
een dorp. Toch wil de wethouder van de school af en telt het behoud van de leefbaarheid blijkbaar 
niet. Op deze manier worden de plattelandsdorpen om zeep geholpen, want in een dorp zonder 
school willen jonge gezinnen niet graag wonen. De maatregel versnelt kortom de krimp. De heer 
Reinders merkt op dat de Ab Emo-school de oudste school is van Nederland en al 400 jaar 
bestond vóór de universiteit van Groningen werd opgericht. Als “wenkend perspectief” wordt nu 
gesproken over de geïntegreerde kindvoorzieningen, maar dat klinkt toch meer als een instelling 
voor problemen. Hij spreekt zijn vermoeden uit dat er een een-tweetje is geweest tussen 
Marenland en de gemeente, maar in ieder geval mag de raad van de gemeente niet aan de leiband 
van de grote schoolbesturen lopen. Hij beklemtoont dat een school geen bedrijf is dat zomaar 
gesloten kan worden en dringt daarom aan op zorgvuldige besluitvorming. Het IHP zou onderwerp 
van gesprek moeten zijn met alle betrokkenen, maar met de ouders is tot nu toe niet overlegd. Er is 
weliswaar een avond geweest in het dorpshuis, maar het plan wordt er gewoon doorheen gejast. 
Raadsleden grijp in: het gaat om de leefbaarheid.  
De heer Olthof  heeft naar aanleiding van het IHP op 17 februari een gesprek gehad met de 
wethouder van onderwijs. Het bevreemdde hem dat de wethouder beweerde dat de gemeente 
alleen verantwoordelijk zou zijn voor de gebouwen. Volgens hem is de gemeente ook verantwoor-
delijk voor het onderwijs, want als bijvoorbeeld Marenland er een potje van maakt dan moet de 
gemeente ingrijpen. Hij verwijst naar het plan zoals dat is opgesteld door onder meer Marenland, 
Noordkwartier en Kid2B met een prognose van de ontwikkelingen tot 2027. In de voorspelling van 
de toekomst wordt echter geen rekening gehouden met onverwachte gebeurtenissen. Bovendien 
zijn bepaalde gegevens in het plan niet geverifieerd zoals de leerlingenaantallen. Er wordt 
geargumenteerd dat de situatie met 16 dorpen en 13 scholen niet houdbaar is, maar daarbij wordt 
geen rekening gehouden met de kosten als leerlingen naar andere plaatsen moeten reizen. 
De heer Mulder  heeft zelf op de Ab Emo-school gezeten en nu zit zijn zoon erop. Het is een goede 
school maar als de plannen doorgaan moet die dicht. In het IHP wordt het aantal scholen 
teruggebracht en worden de zogenaamde vensterscholen min of meer opgedrongen aan het 
platteland. In het IHP worden echter meningen weergegeven als feiten. Hij plaatst vraagtekens bij 
de verwachte afname van het aantal leerlingen met 30%, want andere instanties komen veel lager 
uit en de financiële gevolgen zijn niet goed in beeld gebracht. Er heeft geen nulmeting 
plaatsgevonden en dus is een financiële vergelijking onmogelijk. Hij verwijst naar het onderzoek 
van het Dagblad van het Noorden naar leefbaarheid en het grote belang van een basisschool voor 
een dorp. Als een school verdwijnt dan komen huizen leeg te staan en trekken de jonge gezinnen 
weg. Ook landelijk zijn er tegenstrijdige geluiden, want aan de ondergrens van 23 leerlingen per 
school wordt niet overal de hand gehouden. Wel beweert ondertussen staatssecretaris Van 
Bijsterveldt dat leerlingen het beste in de eigen buurt op school kunnen gaan. De heer Mulder 
verwijst naar de spanborden waar de leerlingen in plaats van handtekeningen zelfportretten op 
getekend hebben. Het voortbestaan van de Ab Emo-school leeft in Westeremden sterk omdat de 
school belangrijk is voor de leefbaarheid. Hij wijst erop dat de Ab Emo-school een bloeiende school 
is met 35 leerlingen, met goede vooruitzichten, met goed onderwijs en een uniek Dalton-predikaat. 
Het IHP is onacceptabel en de raad kan hierover geen besluit nemen. Hij wil dat de kinderen van 
zijn kinderen gewoon naar deze school kunnen gaan. De heer Mulder overhandigt de petitie aan 
de voorzitter.  
Mevrouw Oosterhof  wil niet inspreken maar zingen.  
“ In Westeremden staat een school  
In Westeremden staat een school ja, ja,  
Van je singela singela hopsasa 
In Westeremden staat een school. 
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En de gemeente heeft een plan 
En dat plan klopt van geen kant ja, ja, 
Van je singela singela hopsasa 
En dat plan klopt van geen kant. 
En de school die blijft bestaan 
Want de school die hoort hier thuis ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
‘t IHP mag van de baan!” 
 
De voorzitter  deelt mee dat er nog twee insprekers zijn over het agendapunt 13, de integrale 
notitie Jeugdsoos Flits.  
Mevrouw De Boer  spreekt namens de omwonenden van Flits en verwijst naar de notitie van 
15 februari. Zij legt uit dat er geluidsnormen gehanteerd worden bij metingen ín de soos. Dit zegt 
echter niets over het geluid op de gevel bij de omliggende huizen, want die normen worden wel 
overschreden. Het lijkt haar goed om een paar typen geluidsnormen te onderscheiden: voor het 
geluid binnen Flits, voor het geluid op de gevel en voor het geluid in de omringende gebouwen. In 
de notitie wordt alleen rekening gehouden met de eerste geluidsnorm. Pas als hierover 
duidelijkheid kan men verder gaan met het convenant. Een ander punt is dat het buiten roken ook 
geluidsoverlast geeft. Misschien zou hiervoor in Flits een rookruimte moeten komen. Mevrouw De 
Boer legt uit dat zij in het centrum van het dorp woont en dat Flits niet het enige is dat geluids-
overlast veroorzaakt, maar het komt bij hen wel vaak voor. Flits heeft een regiofunctie en op de 
thema-avonden komen wel 250 jongeren af. Die willen bij mooi weer ’s nachts napraten en 
veroorzaken overlast. Dit alles zorgt voor onrust en een gevoel van onveiligheid en ook de 
aantrekkingskracht voor drugsdealers baart zorgen. Volgens haar past een dergelijke jeugdsoos 
niet in de woonomgeving en zou Flits met zijn gehuisvest moeten worden ergens in het midden van 
de regio. Zij benadrukt dat zij niet tegen Flits is maar wel tegen de overlast en spreekt de hoop uit 
dat de raad een goede beslissing neemt.  
De heer Van der Klei  deelt mee dat hij een eindje van Flits af woont, maar hij wil het opnemen 
voor de jeugdsoos. Hij schetst de geschiedenis van de jeugdsoos 30 jaar en hoe het gebouw 
steeds meer ingebouwd is geraakt. Eigenlijk had Flits bezwaar moeten aantekenen tegen de 
uitbreiding van het aantal hotelkamers van Spoorzicht. Jongeren hebben recht op een jeugd-
centrum. Het zijn inwoners van deze gemeente en de oplossing moet gevonden worden in het 
dorp. Hij spreekt zijn bewondering uit voor de inzet van de vrijwilligers van Flits die zorgen dat het 
gebouw openblijft en herhaalt zijn pleidooi voor een voorziening voor jongeren in dit dorp.  
 
De voorzitter  merkt op dat de agenda reeds is vastgesteld, maar dat eerst agendapunt 16 
behandeld wordt. Verder ligt het voor de hand om te beginnen met de opiniërende bespreking van 
agendapunt 13, de integrale notitie Jeugdsoos Flits, omdat vele aanwezigen op de publieke tribune 
hier speciaal voor gekomen zijn. Hij concludeert dat de raad hiermee akkoord is.  
Mevrouw Hartman  merkt op dat blijkens de grote opkomst de politiek wel leeft en de pr-machine in 
Westeremden goed werkt, gelet ook op alle aandacht die er was van de media. Dit zet 
Westeremden zeker op de kaart. Zij legt uit dat de schoolbesturen en de gemeente het IHP hebben 
opgesteld met als vraagstelling: Wat is de toekomst van het basisonderwijs in dit gebied? Het heeft 
daarbij geen zin om de krimp te ontkennen want de leerlingenaantallen in de gemeente dalen. De 
vraag is hoe op de langetermijn goed onderwijs in de gemeente gewaarborgd kan worden. Hiertoe 
worden bepaalde scenario’s ontwikkeld waarbij ook over grenzen van de gemeente heen gekeken 
wordt. De planning is dat in mei de toekomstvisie wordt afgerond en dan worden de reacties uit de 
dorpen en de scholen hierin verwerkt. Pas eind 2011 zal er dan een besluit genomen worden over 
de uitwerking van een scenario. Er worden dus niet zomaar scholen gesloten. Voor een dergelijke 
sluiting zou Marenland ook een voorstel moeten voorleggen aan de gemeenteraad. Zij dankt de 
betrokkenen voor hun inbreng en benadrukt dat het proces nog lang niet afgerond is.  
 
Mevrouw Blink  complimenteert de vertegenwoordigers van de Abt Emo-school voor hun 
betrokkenheid en het initiatief om op deze manier aandacht te vragen voor het IHP. Zij merkt op 
dat het college en de raad nu nog niet aan zet zijn, maar wel de schoolbesturen van Marenland en 
Noordkwartier. Er wordt ook niet zomaar beslist over het IHP; het is nog niet besproken met de 
ouders en ook niet met deze raad. Zij verwijst naar de lijst van tien vragen aan de wethouder want 
de antwoorden daarop heeft zij nog niet gezien. Desgevraagd legt ze uit dat het gaat om vragen 
van het MT en de OR van de Abt Emo-school. 
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Mevrouw Elderman  complimenteert ook de inwoners van Westeremden voor hun inzet. Zij 
benadrukt dat de raad nog niet aan zet is. Het is duidelijk dat de kwestie rond de Abt Emo-school 
sterk leeft en deze inbreng zal meegenomen worden bij de besluitvorming in mei en in het najaar.  
De heer Bos  merkt op dat de inwoners van Westeremden een duidelijk signaal afgeven en dat het 
IHP als onvoldoende aangemerkt wordt. Dit plan moet dus aangevuld worden met bijvoorbeeld de 
mogelijkheid dat er op een gunstige manier afgeweken wordt van de prognose. Het rapport is nog 
niet aangenomen en ligt ter bespreking voor de raad in mei. Hij merkt op dat dan ook een scenario 
aan het plan toegevoegd kan worden, omdat er voor een krimpregio een ontheffingsmogelijkheid 
blijkt te zijn. Voorlopig zit de Ab Emo-school nog boven de 23 leerlingen. Hij benadrukt dat het gaat 
om de zorg voor de jeugd en dat is de toekomst.  
Mevrouw Oldenhof  begrijpt de gevoelens van de betrokkenen en vindt dat de kritiek op het IHP 
serieus genomen moet worden, ook bijvoorbeeld over de eventuele financiële consequenties van 
sluiting. Zij dringt aan op goed overleg met de ouders.  
De heer Brons  merkt op dat het IHP een misser is, want het was niet de bedoeling dat deze ophef 
zou ontstaan. Zijns inziens rammelt de communicatie rond het plan en zijn ook in het overlegtraject 
fouten gemaakt. Het IHP lijkt, zo is te beluisteren, de voorkeur te geven aan de geïntegreerde 
grootschalige kindvoorziening. Hij vraagt de wethouder om te bevestigen dat er geen voorkeurs-
scenario is. Misschien moet ook het doel van het IHP anders geformuleerd worden met als vraag: 
Wat kunnen we in stand houden en wat kunnen we verbeteren? Zijn fractie is van mening dat het 
IHP besproken moet worden in een opiniërende vergadering waarbij alle partijen aanwezig zijn. De 
huisvestingsproblematiek moet opgelost worden en de onjuiste punten in het plan dienen verbeterd 
te worden. Hij dringt uitdrukkelijk aan op een deugdelijke financiële onderbouwing van de 
scenario’s.  
Mevrouw Meyling  merkt op dat de ouders gewoon strijden voor hun school en voor goed 
onderwijs. Daarbij zijn er toch wel verschillende opvattingen en oplossingen. Zij vraagt of er wel 
meer scenario’s mogelijk zijn. En wat is er wél mogelijk voor de school van Westeremden? Zij 
wacht de meningsvorming van de schoolbesturen af en benadrukt het belang van goed overleg 
met de ouders. De gemeente zou de schoolbesturen daar ook op aan moeten spreken.  
 
Wethouder Hartman merkt op dat er op 18 februari vragen zijn gesteld en die worden deze week 
beantwoord. Op de opmerking dat het IHP een misser is, legt ze uit dat in oktober van dit jaar een 
langetermijnvisie op het onderwijs is vastgesteld in samenspraak met de schoolbesturen. Het gaat 
dus niet om één scenario. De bedoeling is om met alle partijen in gesprek te gaan en gelukkig zijn 
ook de schoolbesturen de dorpen bij langs geweest. Als de toekomstvisie is vastgesteld dan 
kunnen de scenario’s uitgewerkt worden en daarbij moet de financiële onderbouwing uitgebreid 
worden. In mei worden dus nog geen scenario’s gekozen want dan wordt gekeken wat zoal de 
mogelijkheden zijn.  
 
De voorzitter  legt uit dat er nog een tweede ronde is voor de insprekers.  
De heer Reinders  merkt op dat de boodschap is overgekomen dat het IHP een misser is. Hij heeft 
verder niets nieuws gehoord, maar wel blijkt dat nog niet alles vastligt. Het dorp wil meedenken 
over wat er wel mogelijk is want het is niet goed in negativiteit te blijven hangen. Onderwijs is een 
belangrijk onderwerp en dus moeten bevolking en raad eerder betrokken worden bij de 
besluitvorming.  
De heer Mulder  begint met te benadrukken dat er in mei dus nog geen beslissing genomen wordt.  
Wethouder Hartman  bevestigt dit.  
De heer Mulder  stelt vast dat het IHP is opgesteld in opdracht van de gemeente. De betrokkenen 
zullen hun pijlen dus ook richten op de gemeente. Hij nodigt de raad uit om in Westeremden te 
komen praten en zo tot betere inzichten te komen.  
Mevrouw Oosterhof  zingt op verzoek nog een keer het lied.  
 
4. Notulen raadsvergadering van 31 januari 2011   
Tekstueel 
De heer Reinders  verzoekt zijn opmerking over de jeugdsoos Flits (blz. 4) waarbij hij de 
mogelijkheid oppert om een bunker te bouwen, te herformuleren want dat heeft hij niet zo gezegd. 
Het gaat erom dat de bedrijvenvereniging Loppersum in een gesprek met de portefeuillehouder 
heeft aangegeven dat als de centrumplannen uitgevoerd worden, dan wellicht ook een dergelijke 
bunker gerealiseerd kan worden.  
De voorzitter  concludeert dat de tekst wordt aangepast. Het verslag is, rekening houdend met 
deze aanpassing, hiermee vastgesteld. 
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Naar aanleiding van  
Mevrouw Blink  refereert aan de beantwoording van de vraag over het wachtgeld (blz. 3). Dat heeft 
veel stof doen opwaaien maar de wethouder heeft dat zelf veroorzaakt door niet meteen te zeggen 
dat hij wel gebruik maakt van het wachtgeld. Zij vindt het spijtig dat de wethouder hiervan gebruik 
maakt, hoewel hij er wettelijk gezien recht op heeft.  
De heer Lambeck  verwijst naar het verzoek om inzage in het koopcontract van het kofferkunst-
werk en de toezegging van wethouder Stoel (blz. 3) dat hij dit binnen een week zal toesturen. Hier 
is door zijn fractie ook schriftelijk om verzocht. Hij is van mening dat een dergelijk koopcontract 
toch gewoon ergens voorhanden zou moeten zijn en herhaalt daarom zijn verzoek om inzage. 
Verder zou de wethouder overleggen met ProRail en daarom wil hij het verslag van dat overleg 
inzien. Verder heeft de heer Lambeck gevraagd om een lijst van kunstwerken in de gemeente, 
maar nu is er een lijst geleverd met monumenten en een lijst van kunstwerken in de openbare 
ruimte. Dat was niet de bedoeling; het gaat om de kunstwerken zoals die her en der aan de muren 
hangen. Hij verzoekt de informatie binnen een week te leveren. Overigens waren de beide 
geleverde lijsten niet compleet en hij verzoekt de informatie aan te vullen.  
De voorzitter  vraagt of dit toezeggingen zijn. Zo ja, dan moeten die vermeld worden op de 
afsprakenlijst.  
De heer Lambeck  refereert aan de notulen en de toezegging dat de informatie er binnen een week 
zou zijn. Hij heeft ten overvloede zijn vraag ook schriftelijke gesteld.  
Wethouder Stoel  beaamt dat de vragen schriftelijk zijn gesteld. Hij heeft echter niet toegezegd dat 
er binnen een week geantwoord zou worden. Wat het koopcontract van het kofferkunstwerk betreft, 
is hij van mening dat volgens de papieren de spoorwegen eigenaar zijn. Overigens had hij verzocht 
om radiostilte rond dit onderwerp omdat hierover besprekingen gaande zijn. Hij hoopt binnenkort 
met een voorstel aan de raad te komen voor dit kunstwerk. Wat de lijst van kunstwerken aangaat: 
de lijsten zijn verstrekt, maar er is ook gevraagd om een overzicht van de andere kunstwerken en 
dat zegt hij bij deze toe.  
Wethouder Hartman  vult aan dat het opstellen van een lijst van kunstwerken geen prioriteit had. Zij 
zegt toe dat binnenkort geïnventariseerd zal worden wat de gemeente op dat gebied in huis heeft. 
De informatie wordt hopelijk voor de vakantie geleverd.  
 
Wethouder Stoel  refereert nog aan de kwestie van de vergoeding voor de reis- en verblijfskosten 
(blz. 13). Hij zou hier met een week op terug zou komen maar dat is niet gebeurd. Hij legt uit dat de 
offerte inclusief BTW en reis- en verblijfskosten was.  
De heer Lambeck  reageert dat de gemeente eigenaar is van het kofferkunstwerk. 
De voorzitter  ontneemt de heer Lambeck het woord.  
De heer Schollema  refereert aan de passage (blz. 14) over de Tweede Wereldoorlog en verzoekt 
om een uitspraak hierover van het college van de heer Sauerborn.  
De voorzitter  reageert dat de desbetreffende zinsnede overlegd is met de heer Sauerborn. 
De heer Sauerborn  reageert dat zijn opmerking over Duitsers min of meer uit de losse pols 
gedaan is. Hij heeft daarbij niet rechtstreeks verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. Het was 
volgens de heer Lambeck een uitglijer, maar volgens de heer Sauerborn bezondigt de heer 
Lambeck zich in zijn e-mails ook aan uitglijers.  
De heer Schollema  acht dit een bagatellisatie en vindt het niet relevant om nu het e-mailverkeer 
van anderen erbij te halen.  
De heer Sauerborn  reageert dat als mensen zich door zijn opmerking gekwetst voelen, hij de 
laatste is om hiervoor niet zijn excuses aan te bieden.  
De heer Lambeck  wijst op bewoordingen als “bek” en “verdomd” (blz. 14). 
De voorzitter  maakt bezwaar tegen het herhalen van de woorden en doet een beroep op de 
fractievoorzitter van Loppersum Vooruit om op te treden. 
De heer Lambeck  reageert dat de term “verdomd” niets te maken heeft met godsdienst en verwijst 
naar Van Dale. Hij beandrukt dat hij verzocht heeft om een antwoord van de voorzitter op zijn 
vraag.  
De voorzitter  antwoordt dat er een gesprek is geweest met de heer Sauerborn over diens 
opmerkingen in de vorige raadsvergadering en deze heeft zojuist zijn verontschuldigingen 
aangeboden.  
De heer Lambeck  merkt op dat hij de vorige keer een vraag heeft gesteld en daarop heeft hij nog 
steeds geen antwoord gekregen 
De voorzitter  antwoordt dat hij naar aanleiding van deze opmerking een gesprek heeft gehad met 
de heer Sauerborn en deze heeft zojuist gezegd wat hij gezegd heeft.  
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5. Ingekomen stukken  
De heer Van Impe  merkt op bij het ingekomen stuk over de Hoofdstraat 47 te Stedum dat dit 
meegenomen wordt bij de behandeling in de raad van april. Komt bij de behandeling in de raad 
dan ook de zienswijze van het dorp aan de orde?  
Wethouder Prins  antwoordt dat er meer zienswijzen zijn binnengekomen. Die waren te laat om 
opgenomen te worden in de lijst van ingekomen stukken, maar die worden wel meegenomen bij de 
raadsbespreking.  
De heer Schollema  merkt op dat de lijst van ingekomen stukken steeds korter wordt, maar er is 
wel af en toe een soort “e-mailbombardement” van de griffier. Zitten daar geen stukken bij die 
normaal op deze lijst geplaatst moeten worden? En horen de memo’s ook op de lijst? 
De voorzitter  antwoordt dat de afspraak is dat de lijst van ingekomen stukken korter wordt. De 
raadsleden kunnen de griffier wel verzoeken om bepaalde stukken die ter inzage liggen, toe te 
voegen aan de lijst van ingekomen stukken. Het zogenaamde “bombardement” aan e-mail is 
ervoor bedoeld dat de raadsleden niet dagelijks e-mail toegestuurd krijgen, daarom wordt dit 
donderdags in een keer verzonden.  
De heer Schollema  vindt dit een punt voor de evaluatie van de nieuwe vergaderstructuur. Hij 
merkt verder op dat op de website van de gemeente geen raadsagenda geplaatst wordt en er ook 
minder vergaderstukken op de site in te zien zijn. Voor burgers is het nu moeilijk om zich te 
informeren.  
  
6. Mededelingen college  
De voorzitter  licht toe dat dit agendapunt wordt opgevoerd zodat er een mogelijkheid is om 
actuele zaken te bespreken. 
Wethouder Hartman  vindt het jammer dat weinig raadsleden de bijeenkomst hebben bezocht waar 
het onderzoeksrapport over eenzaamheid gepresenteerd is. Het gaat daarbij om een onderzoek in 
de gemeenten Eemsmond en Loppersum met vragen als: Wat is eenzaamheid en wat is eraan te 
doen? In het rapport zijn ook wat aanbevelingen gedaan en in de loop van dit jaar wordt het 
onderwerp meegenomen bijvoorbeeld bij de bespreking van het thema ouderen.  
Wethouder Stoel  merkt op dat, zoals duidelijk zichtbaar is, de Molenweg momenteel open-
gebroken is. Als gevolg van de lange vorstperiode in december liggen de werkzaamheden echter 
wat achter op schema en soms valt ook de elektriciteit uit. Daarnaast zijn er klachten geweest over 
de verlichting maar die problemen zijn nu opgelost. Hij verzoekt de bewoners om zich voor dit soort 
zaken te melden bij de klachten- en servicelijn van de gemeente.  
Mevrouw Oldenhof  verwijst naar de motie van treurnis van haar fractie die wordt ingediend in 
verband met de zienswijze die is ingediend door het college, de gang van zaken rond het 
voorzitterschap van de raadscommissie en de kandidatuur van de wethouders voor Provinciale 
Staten.  
De voorzitter  leest de motie voor. (zie de integrale tekst onder punt 15)  
Mevrouw Oldenhof  verzoekt stemming over de motie.  
Mevrouw Blink  verzoekt deze motie te behandelen aan het begin van het deel besluitvormende 
agendapunten omdat een element daaruit betrekking heeft op agendapunt 14.  
De voorzitter  stelt vast dat de raad hiermee akkoord is. 
 
7. Toezeggingenlijst  
De heer Schollema  merkt op dat er op de lijst een paar punten ontbraken en daarom was er een 
toevoeging.  
De voorzitter  antwoordt dat er twee lijsten verspreid zijn: een toezeggingenlijst en een lijst met wat 
aanvullingen. 
 
Opiniërende agendapunten  
 
De voorzitter  merkt op dat zoals afgesproken nu eerst de agendapunten 16 en 13 behandeld 
worden.  
 
16. Voorstel benoeming leden Rekenkamercommissie  
De voorzitter  merkt op dat voor de benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie een 
schriftelijke stemming vereist is. Er wordt daartoe een commissie van stemopneming ingesteld met 
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als leden mevrouw Blink, mevrouw Elderman en de heer Van Impe. Hij stelt vast dat de raad 
hiermee akkoord is.  
 
 
Stemming  
 
Mevrouw Elderman  deelt mee, als voorzitter van de commissie van stemopneming, dat de 
15 raadsleden unaniem akkoord zijn met de benoeming van de vier personen die voorgedragen 
zijn, te weten mevrouw Perk, de heer Folkersma, de heer Muntendam en de heer Wilpstra.  
De voorzitter  gaat over tot beëdiging van de leden van de Rekenkamercommissie. Hij verzoekt de 
vier leden van de rekenkamercommissie naar voren te komen en verzoekt de raad te gaan. De 
leden van de rekenkamercommissie leggen nu in de vergadering van de raad de volgende 
verklaring en belofte af:  
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.  
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen”.  
Mevrouw Perk, de heer Folkersma, de heer Muntendam en de heer Wilpstra:  “Dat verklaar en 
beloof ik”.  
De voorzitter  feliciteert hen.  
 
Schorsing 
 
13. Integrale notitie Jeugdsoos Flits te Loppersum  
Mevrouw Meyling  is van mening dat de notitie een goed beeld geeft van wat er in de loop der tijd 
allemaal gebeurd is. Zij vraagt zich af of dit probleem wel opgelost gaat worden. Zij vindt het 
belangrijk dat er een jeugdsoos is in het dorp en daarbij is enige overlast niet te vermijden, want de 
jeugdsoos en de horeca zijn dicht bij elkaar gevestigd. Inmiddels duurt het al twee jaar om een 
convenant te sluiten. Zij dringt erop aan op korte termijn duidelijkheid te scheppen in deze situatie, 
maar herhaalt haar twijfel of dat wel lukt gelet op de locatie.  
De heer Van Impe  vraagt waarom precies het convenant niet tot stand komt. Hij vindt het 
belangrijk om de jeugd serieus te nemen en een oplossing te vinden voor de overlastproblemen.  
Mevrouw Oldenhof  merkt op, aansluitend bij de woorden van mevrouw De Boer, dat blijkbaar ook 
het roken buiten het gebouw een probleem is. Zij is net als de heer Van der Klei van mening dat de 
jeugd het recht heeft om samen te komen. Het is dus zaak dat beide partijen water in de wijn doen 
en dat het college hierbij bemiddelend optreedt.  
De heer Van Heerde  is content met de informatie die verstrekt is, inclusief de meer technische 
kant van de zaak. Hij is echter teleurgesteld dat er nog steeds geen conceptconvenant is. Hij stelt 
vast dat de overlast vooral plaatsvindt tijdens de thema-avonden. Inmiddels heeft er weer overleg 
plaatsgevonden tussen de eigenaar van het hotel en het bestuur van Flits: Wat heeft dat 
opgeleverd? Hij schetst vervolgens een aantal kaders. Allereerst: het aantal thema-avonden mag 
niet uitgebreid worden maar moet blijven op maximaal 12 per jaar. Verder zou in het concept-
convenant opgenomen moeten worden dat Flits gebruik maakt van een begrenzer op de geluids-
installatie. Voor de overlast van stemgeluiden buiten het gebouw zou gekeken kunnen worden naar 
de mogelijkheden van handhaving zoals de APV die biedt. Blijvende overlast kan betekenen dat 
Flits verplaatst moet worden of vermindering van de activiteiten. Flits zou een plan van aanpak 
moeten opstellen en bijvoorbeeld een rookruimte kunnen inrichten. Hij verzoekt om een 
stappenplan met implementatie van de maatregelen vóór de zomervakantie. De situatie zou verder 
elk halfjaar geëvalueerd moeten worden. Ten slotte zou ook nagedacht moeten worden over een 
andere locatie voor Flits met als uitgangspunt dat zowel de jeugdsoos als het hotel behouden 
dienen te blijven.  
Mevrouw Elderman  is van mening dat de notitie de zaken goed in beeld brengt. De jeugd van 
Loppersum moet een eigen plek hebben en tegelijkertijd zoeken de hotelgasten rust. Is de 
verwachting dat het convenant wel ondertekend wordt? En zijn dan de problemen opgelost? Flits 
moet de geluidsoverlast aan de binnenkant van het gebouw bestrijden, maar heeft Spoorzicht wel 
geluidwerende ruiten? En wat is er te zeggen over een andere locatie voor de jeugdsoos? Zij sluit 
aan bij de woorden van de heer Van der Klei en spreekt haar waardering uit voor de vrijwilligers die 
werken voor Flits. De jeugdsoos moet een plek hebben, maar tegelijk moet er aandacht zijn voor 
de omwonenden en voor de bezoekers van Spoorzicht.  
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Mevrouw Blink  wil een positief geluid laten horen over de jeugdsoos. Er is een goed bestuur en de 
jeugdsoos biedt vermaak aan de jeugd. Er zijn vele vrijwilligers actief voor bardiensten e.d., maar 
er worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen. Flits kent een streng deurbeleid en een 
aantal vrijwilligers is inmiddels opgeleid tot beveiliger. De jeugdsoos kost de gemeente ook niets: 
ze hebben een eigen gebouw dat ze met veel zelfwerkzaamheid beheren. De betrokkenen 
verdienen daarom complimenten en volgens haar zou Flits voorgedragen kunnen worden voor de 
vrijwilligersprijs. De locatie van de jeugdsoos in de kern van het dorp is positief omdat er meer 
sociale controle is. Zij merkt op dat in de notitie vermeld is dat de soos ondersteund zou worden 
door jongerenwerkers, maar die schijnen er sinds vorig jaar niet meer te zijn. Verder vallen onder 
de regeling van algemene feestdagen (blz. 2) ook de avonden van “Vrienden van Loppersum”. Ten 
aanzien van het akoestisch onderzoek merkt ze op dat de meeste klachten van het hotel komen. 
En wat het convenant betreft (blz. 5) heeft de jeugdsoos nog niet getekend, maar Flits houdt zich 
wel reeds aan de genoemde punten.  
De heer Huizinga  deelt mee dat zijn fractie voorstander is dat de jeugdsoos verplaatst wordt. De 
huidige situatie vraagt echter om een oplossing. De jeugd moet een eigen plek hebben maar de 
jeugdsoos moet naar een andere locatie. Hij stelt voor om toch een convenant te sluiten waarbij de 
handhavingsplicht van de gemeente belangrijk is.  
 
De voorzitter  stelt vast dat het dilemma duidelijk benoemd is en dat in de notitie is beschreven wat 
er zoal ondernomen is. De gemeente heeft hierbij verschillende rollen: er moet gezorgd worden 
voor een voorziening voor de jeugd, er moet een goed ondernemersklimaat zijn en de gemeente 
moet handhavend optreden. De gemeente heeft zich ingezet om een convenant af te sluiten, maar 
telkens bleek dat een van de partijen zaken wilde aanscherpen. Het gaat daarbij om vier partijen: 
de gemeente, de politie, de omwonenden en het bestuur van Flits. De gemeente heeft steeds 
beoogd om de partijen om tafel te krijgen. Er wordt veel óver elkaar gesproken, maar men moet 
(aan de hand van het convenant) mét elkaar spreken. Getracht wordt om de situatie beheersbaar 
te maken en daar moeten alle betrokkenen aan meedoen. Hij roept de vier partijen op om knopen 
door te hakken en niet te blijven discussiëren over de laatste punten en komma’s. Het convenant 
zou op korte termijn getekend moeten worden zodat de overlast beperkt wordt. In dat overleg zou 
dan ook de hinder van het buiten roken, zoals aangedragen door mevrouw De Boer, besproken 
kunnen worden. Het is niet goed om dit allemaal op voorhand te regelen: het convenant moet nu 
getekend worden. Hij ondersteunt de positieve insteek van Loppersum Vooruit over jeugdsoos 
Flits. Het is wel zaak dat er afspraken gemaakt worden en dat men zich aan de afspraken houdt. 
Wat betreft de suggesties voor een verplaatsing van Flits: dit heeft voor de gemeente geen 
prioriteit maar hij wuift het idee ook niet weg. De eerste insteek moet zijn om invulling te geven aan 
het convenant met handtekeningen en afspraken.  
 
Tweede termijn 
 
De heer Van der Klei  merkt op dat waar de jeugdsoos ook gevestigd wordt, dit altijd enige overlast 
zal geven. Verplaatsing van Flits is uiteindelijk een verplaatsing van het probleem. Het moet hier in 
Loppersum opgelost worden en de partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.  
De voorzitter  reageert nog op een opmerking over een gesprek tussen Flits en Spoorzicht dat 
daarbij in de geest van het convenant gesproken is en dat men bij overlast contact opneemt met 
elkaar. Hij benadrukt dat de partijen moeten overleggen.  
 
8. Voorstel bekostiging en afname inspecties Kinder opvang 2011  
Mevrouw Bos  merkt op de veiligheid van de kinderopvang van groot belang is en dus zijn de 
controles belangrijk. Nu blijkt echter dat voor de controles extra geld nodig is. Haar fractie stemt 
hiermee in maar heeft ook nagedacht over bezuinigingsmogelijkheden. Een idee is om de eerste 
keer alle opvangadressen te controleren en daarna jaarlijks steekproefsgewijs te controleren. 
Verder zouden de kosten van de controle neergelegd kunnen worden bij de kinderopvangbranche.  
De heer Bos  vindt de inspecties een belangrijke taak. Hij stelt vast dat er nu financiële tegenvallers 
zijn en hoopt dat dit eenmalig is.  
Mevrouw Oldenhof  merkt op dat voor de inspecties een standaardbedrag per inwoner beschikbaar 
gesteld wordt. Er is echter wel verschil tussen de manier van kinderopvang hier in Loppersum en in 
de stad. Zij refereert aan de kinderopvang in Stedum waar de ouders goed in staat zijn om de gang 
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van zaken in de opvang te bekijken. De plattelandsgemeenten schieten met deze regeling eigenlijk 
niets op.  
 
 
 
Mevrouw Meyling  merkt op dat er bijgeraamd wordt en dat de gemeente hierbij met de rug tegen 
de muur staat. Uit de brief van de GGD blijkt dat men gewoon moet betalen. Zij steunt de druk op 
de GGD om de kosten te beperken. Verder acht zij het verstandig om de locaties periodiek te 
controleren, maar misschien moet dit op een aangepaste manier. Bij de lijst van de GGD van 
peuterspeelzalen merkt zij op dat er één kinderopvang minder is.  
 
Wethouder Hartman  legt uit dat het toezicht op de kinderopvang een wettelijke taak is en die is 
neergelegd bij de GGD. De gemeente is daar niet altijd content mee. De kosten van de inspecties 
kunnen niet in rekening gebracht worden bij de kinderopvang. Het idee om steekproefsgewijs te 
controleren is een mogelijkheid, maar de gemeente heeft wel de verplichting om te controleren en 
daar zitten dus bepaalde risico’s aan. Overigens moet de gemeente ook de locaties van de 
gasthouders inspecteren. De gemeente zit klem want men moet voldoen aan de wettelijke 
verplichting en moet ook de risico’s beperken. Uiteindelijk kan de gemeente er ook bestuurlijk op 
aangesproken worden als er niet gecontroleerd wordt. Zij stelt vast dat er in de gemeente ruim 
70 gastouders zijn en 5 locaties voor kinderopvang. Haar hoop is gevestigd op de inzet van de 
VNG.  
 
De voorzitter  vraagt of de raad nu al het besluit wil en kan nemen. 
De heer Lambeck  reageert dat dit impliceert dat de verdeling in opiniërende en besluitvormende 
agendapunten overbodig is.  
De voorzitter  benadrukt de behoefte om efficiënt te vergaderen. Hij kan concluderen dat de raad 
akkoord is met het voorstel.  
 
9. Voorstel Bestemmingsplan Biewengalaan 4 te Zeeri jp   
De heer Huizinga  deelt mee dat zijn fractie kan instemmen met dit bestemmingsplan. Met deze 
aanpassing is het voor de betrokkene mogelijk om een rendabele bedrijfsvoering te realiseren.  
De heer Lambeck  betwijfelt of dit een goede ontwikkeling is en verwijst naar de brief van de 
gemeente aan de provincie. Verder refereert hij aan de inspreekbeurt hierover van de heer Glas, in 
de raadsvergadering van 31 januari. Wat zegt het POP over dit bestemmingsplan en wat zijn de 
regels van de provincie? Kan dit verder zonder de “keukentafelgesprekken”? Bij de gesprekken 
heeft hij overigens de indruk dat hierbij het nodige juist onder de tafel doorgaat. En past dit plan 
wel in het nieuwe vast te stellen bestemmingsplan buitengebied? 
De heer Laning  heeft geen bezwaar tegen het voorstel. Het is positief dat op deze manier het 
dierenwelzijn verbetert.  
De heer Bos  deelt mee dat zijn fractie akkoord is met deze wijziging van het bestemmingsplan. Hij 
ziet met belangstelling het nieuwe bestemmingsplan buitengebied tegemoet. Positief is hij ook over 
de landschappelijke inpassing.  
De heer Schollema  vraagt waar de antwoorden op de vragen en opmerkingen van het waterschap 
zijn. Hij merkt verder op dat de afgelopen tijd vaak dit soort bestemmingsplanwijzigingen zijn 
voorgelegd en het daarbij steeds gaat om verbetering van de bedrijven en het dierenwelzijn. Hij 
verzoekt het college om een overzicht van al dit soort aanpassingen en de weergave van een en 
ander in een kaart. Wat is er allemaal toegezegd en hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst? Zijn er 
op de lange duur ook bepaalde risico’s aan verbonden? Misschien moeten al die bestemmings-
planwijzigingen niet in behandeling genomen worden, maar straks in een keer getoetst worden aan 
de normen van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.  
De heer Van Impe  merkt op dat de motivatie voor dit soort wijzigingen ingegeven is door 
economische groei. Hij vindt dit geen goede drijfveer en geeft het voorbeeld van de kassen in 
Stedum die nu leeg staan. Ook wordt te pas en onpas verbetering van het dierenwelzijn als 
argument gebruikt maar wat houdt dat precies in? Zijns inziens had de zienswijze van de 
gemeente voorgelegd moeten worden aan de raad.  
 
Wethouder Prins  merkt op dat de gang van zaken rond de zienswijze zoals de gemeente die heeft 
ingediend bij de provincie, straks uitgebreider behandeld wordt bij de bespreking van de motie die 
is ingediend door de PvdA. Hij stelt vast dat een aantal fracties instemt met het voorstel en legt uit 
dat de reactie van het waterschap betrekking had op het waterbufferend vermogen. Het 
voorliggende plan valt binnen de regels van POP. In de kadernota bestemmingsplan buitengebied 
is het bouwblok bepaald op 1,5 ha dus ook daar valt dit plan ook nog onder. Hij zegt toe een 
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overzicht van de diverse bestemmingsplanwijzigingen te leveren. Het idee om te stoppen met de 
behandeling van dit soort aanvragen is lastig want dan wordt de ontwikkeling stilgezet. Het gaat 
hierbij om een termijn van aanvraag van drie jaar, dus stopzetting had dan al eerder gemoeten. Hij 
benadrukt dat recht gedaan moet worden aan de ondernemers.  
 
Wat de “keukentafelgesprekken” betreft, is het overleg met de provincie bedoeld om zaken goed in 
beeld te brengen. Hij herhaalt dat de bestemmingsplanwijziging valt onder de bepalingen van het 
POP en ook past het binnen het nieuw vast te stellen bestemmingsplan buitengebied.  
De heer Lambeck  wijst op de regels van de provincie waar de gemeente nu blijkbaar tegenin 
gegaan is.  
Wethouder Prins  herhaalt dat dit weer aan de orde komt bij de behandeling van de motie van de 
PvdA. Hij licht toe dat in maart de bouwblokkenkaart voorgelegd zal worden en begin 2012 kan dan 
het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld worden. In dat plan is de landschappelijke inpassing een 
vast onderdeel. Hij legt uit dat ook voor grondgebonden bedrijven groei noodzakelijk is en dat bij de 
bouw van nieuwe stallen het dierenwelzijn meer aandacht krijgt.  
 
Mevrouw Meyling  merkt op dat dit een kwestie is voor een visiediscussie van de raad. Wat vindt 
de raad belangrijk als het gaat om het dierenwelzijn? Een mooi onderwerp voor een commissie-
vergadering. 
De heer Schollema  is het ermee eens om dit een keer in commissievergadering te bespreken, 
maar dit onderwerp is ook al bij de kadernota behandeld. Hij is content met de toezegging van de 
wethouder van een overzicht van de bestemmingsplanwijzigingen. Verder merkt hij op dat 
aanvragen die korter lopen dan drie jaar toch wel te pauzeren zijn.  
De heer Bos  stelt vast dat het dierenwelzijn bij de ondernemers hoog op de agenda staat, ook 
omdat de koe dan ook meer melk geeft. Voor het POP is belangrijk dat er maatwerk geleverd wordt 
en de keukentafelgesprekken zijn dan in orde. Hij is positief over de ontwikkelingen gericht op de 
dieren en de volksgezondheid.  
De heer Lambeck  benadrukt dat dierenwelzijn een toverwoord is voor de uitbreiding van bedrijven.  
De heer Bos  wijst op het functioneren van de veebedrijven vergeleken met vroeger.  
De heer Lambeck  reageert dat hij bekend is met het boerenbedrijf maar is van mening dat door te 
verwijzen naar verbetering van het dierenwelzijn, de veehouder gemakkelijk vergunningen kan 
verkrijgen. Hij vraagt of het dierenwelzijn wel gecontroleerd wordt, dus na ingebruikname van het 
nieuwe gebouw. De “keukentafelgesprekken” noemt hij gekonkelefoes.  
 
Wethouder Prins  legt uit dat het dierenwelzijn een legitieme reden is om bedrijven uit te breiden, 
maar het verbeteren van dierenwelzijn is ook gewoon een wens van de ondernemers. Hij vindt het 
een goed idee om een keer de discussie aan te gaan over de intensieve veehouderij en de 
megastallen, want waar hebben we het dan precies over?  
De voorzitter  stelt vast dat dit onderwerp terugkomt bij de besluitvormende agendapunten.  
De heer Lambeck  verzoekt ook direct over dit punt te besluiten. 
De voorzitter  reageert dat over het onderwerp geen unanimiteit is, dus wordt het punt straks in 
stemming gebracht.  
 
10. Voorstel Bestemmingsplan Westerweg 4 ‘t Zandt  
De heer Huizinga  deelt mee dat zijn fractie instemt met dit voorstel. Hij stelt vast dat de 
betrokkenen voor een meer biologische veehouderij meer ruimte nodig hebben. Dit is een goed 
initiatief want het gaat om diervriendelijkheid en daar is ruimte voor nodig. Hij merkt daarbij op dat 
het een moeilijke tijd is voor varkenshouders. 
De heer Lambeck  stelt vast dat het weer gaat om de uitbreiding van een veebedrijf. Hij vraagt wat 
de verschillen zijn in de regelgeving vergeleken met het voorgaande agendapunt.  
De heer Laning  heeft geen bezwaar tegen het voorstel. Hij is positief over het initiatief om op een 
biologische manier varkens te houden met meer ruimte voor de beesten.  
De heer Bos  merkt ook op dat hierbij tegemoet gekomen wordt aan de eisen van dierenwelzijn, 
milieu en volksgezondheid. Hij is akkoord met dit voorstel en wijst nog op de discussies over deze 
vorm van veehouderij in de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Criteria voor zijn fractie zijn: 
duurzaamheid en dierenwelzijn en maatwerk door keukentafelgesprekken.  
De heer Schollema merkt op dat het voorgaande agendapunt paste in het toekomstig kader, maar 
dit voorstel past daar niet in. Dit bedrijf is te groot en gaat richting megastal. Veehouderij op deze 
schaal zou hier niet moeten.  
De heer Van Impe  is het eens met de voorgaande spreker. Dit voorstel verschilt aanzienlijk van het 
voorgaande agendapunt want het is een bedrijf van een geheel andere orde van grootte. Ook is 
het aspect van de biologische veehouderij onduidelijk.  
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De heer Sauerborn  is van mening dat geen appels en peren vergeleken moeten worden. Wel is 
een discussiepunt of deze opzet past in het toekomstig kader c.q. bestemmingsplan. Dat is een 
punt dat vraagt om een uitgebreide discussie. Hij is akkoord met het voorstel.  
 
Wethouder Prins  legt uit dat het verschil tussen dit voorstel en het voorgaande agendapunt is dat 
het hier gaat om varkens. Hij benadrukt dat het geen megabedrijf is. Er komt meer ruimte voor de 
dieren en ook voor de opslag van mest en voer. Uiteindelijk worden er ook minder varkens 
gehouden en dat is dus goed voor het dierenwelzijn. Op de vraag of dit past binnen de 
toekomstvisie en of het hier gaat om een megastal, verwijst hij naar de besprekingen in de Tweede 
Kamer. Daar ging het bij megastallen om bedrijven met 7800 dieren. In de onderneming waar dit 
voorstel betrekking op heeft betreft het 1300 vleesvarkens. Desgevraagd legt hij uit dat in dit bedrijf 
de intensieve veehouderij meer biologisch wordt opgezet. Deze opzet past in het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied. Het is nog niet duidelijk welk beleid de provincie hanteert voor 
deze vorm van intensieve veehouderij.  
De heer Van Impe  is van mening dat de raad over dit onderwerp een brede discussie moet voeren 
Het gaat daarbij om vragen als hoe het begrip dierenwelzijn gedefinieerd wordt en ook de controle 
van een dergelijk biologisch bedrijf.  
De heer Schollema  stemt hiermee in en wijst op de verschillende definities van het begrip 
megastal.  
De heer Lambeck  ondersteunt het idee voor een raadsdiscussie over dit onderwerp. En wat 
gebeurt als een stal niet diervriendelijk blijkt te zijn? 
 
Wethouder Prins  legt uit dat er geen onduidelijkheid is over de meer diervriendelijke inrichting van 
dit bedrijf. Er wordt een vergunning verstrekt voor een nieuwe stal en een en ander wordt ook 
gecontroleerd. Bij dierenwelzijn gaat het bijvoorbeeld om een goede verzorging en voldoende 
loopruimte.  
De heer Bos  vult aan dat aan de biologische manier van veehouderij een keurmerk verbonden is 
waar men aan moet voldoen.  
De heer Van Impe  merkt op dat de term “meer biologisch” gebruikt wordt dus dat is wat vaag. 
De voorzitter  stelt vast dat dit voorstel terugkomt bij de besluitvormende agendapunten en dan in 
stemming gebracht wordt. Hij stelt vast dat het 23.00 uur geweest is en vraagt of, gelet op het 
gevorderde tijdstip, de vergadering voortgezet moet worden. Hij concludeert dat de meerderheid 
van de raad de agenda wil afwerken.  
De heer Schollema  bepleit een terugkeer naar de oude vergaderstructuur.  
De heer Lambeck  merkt op dat dan ook agendapunt 14 niet behandeld hoeft te worden.  
 
11. Voorstel Startnotitie Ontwikkelingsvisie Eemsde lta  
Mevrouw Meyling  is content dat met deze startnotitie enige lijn aangebracht wordt in de plannen.  
De heer Bos  is akkoord met de bestemming van € 9000. Hij benadrukt het belang van wonen en 
werken in dit gebied en pleit voor een vitaal platteland.  
Mevrouw Elderman  sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Meyling. Zij merkt op bij het 
communicatieplan dat ze ervan uitgaat dat de organisaties en burgers hier tijdig bij betrokken 
worden. 
De heer Huizinga  benadrukt dat de ontwikkelingsvisie integraal moet zijn en duurzaam. Het is 
verder belangrijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak ontstaat en daartoe zouden alle 
instanties geraadpleegd moeten worden. Een ander punt is dat het wenkend perspectief van deze 
visie verwerkt moet worden in de structuurvisie van een gemeente. Dat is nogal wat want het houdt 
in dat deze visie vertaald moet worden naar de gemeentes. Een derde element is dat het aspect 
van de werkgelegenheid maar één keer genoemd wordt. Verder vraagt hij om een toelichting bij de 
plannen voor het hoogspanningsnet (blz. 8) in de vorm van het uitbreiden van de capaciteit of het 
bijplaatsen leidingen. Is er een provinciaal inpassingsplan als het gaat om de buisleidingen? Bij de 
kustveiligheid merkt hij op dat vermeld is dat een overstroming grote gevolgen kan hebben. Hij 
vraagt of hierbij niet bepaalde maatregelen gecombineerd kunnen worden. En wat wordt er 
verstaan onder een nieuw te vormen energielandschap?  
 
Wethouder Prins  legt uit dat inderdaad gepoogd wordt om lijn aan te brengen in de plannen. 
Communicatie is een belangrijk onderdeel en dat komt bij verschillende onderdelen ook terug. 
Waar het gaat om de integrale afstemming moet er gezorgd worden voor samenhang tussen de 
diverse plannen. Daarnaast moet er draagvlak gecreëerd worden door de burgers te betrekken bij 
de planvorming. Dat is een lastige opdracht. Over de hoogspanningsleiding is nog een discussie 
gaande en er wordt onderzocht om extra capaciteit te integreren in de oude lijn. 
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Mevrouw Oldenhof  wil dat er gestreefd wordt naar één lijn, dus niet twee hoogspanningsleidingen 
naast elkaar.  
 
 
 
Wethouder Prins  reageert dat in de zienswijze van de gemeente het standpunt ook zo verwoord is. 
Wat de buisleiding betreft wordt er gewerkt aan een landelijk dekkend net. De opmerkingen over 
de kust tussen de Eemshaven en Delfzijl hebben te maken met het ontbreken van slapersdijken in 
dat gebied. De gemeente is voorstander van het integreren van de hoogspanninglijnen en het 
zogenaamde energielandschap heeft betrekking op het opwekken en transport van energie.  
De voorzitter  concludeert dat de raad akkoord is met dit voorstel.  
 
12. Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling afv alverwerking  
De heer Lambeck  merkt op dat deze regeling al eens aan de orde is geweest en er de nodige 
opmerkingen over gemaakt zijn. Hij stelt vast dat dit tot aanpassingen heeft geleid, maar het zou 
handig geweest zijn als de (tekst)wijzigingen ook aangeven waren. Hij vindt het wel vreemd dat er 
in het AB vier leden zitting hebben en in het DB 5 leden, terwijl beide besturen bestaan uit dezelfde 
personen. Verder merkt hij op dat er geen democratische controle mogelijk is en dat is strijdig met 
de wet. Zijn fractie stemt hier dus tegen.  
De heer Laning  deelt mee dat zijn fractie instemt met dit voorstel.  
De heer Schollema  had het ook handig gevonden als de wijzigingen even gemarkeerd waren. Hij 
wijst op de bepaling in artikel 21 dat de DB- of AB-leden nu ineens wel een vergoeding krijgen. 
Wordt daarvan afgezien?  
De heer Lambeck  merkt op dat dit wettelijk niet is toegestaan.  
De heer Schollema  merkt ten slotte op dat er in artikel 30 een fout zit.  
 
Wethouder Prins  reageert dat inderdaad de wijzigingen verwerkt zijn. De vermelding van 5 DB-
leden is niet correct; hij zal daar schriftelijk nog op terugkomen. Een lijstje met wijzigingen zou 
inderdaad handig geweest zijn.  
De voorzitter  concludeert dat dit een onderwerp is voor de besluitvormende agendapunten 
waarover stemming nodig is. 
  
14. Voorstel inzake voorzitterschap raadscommissie nieuwe stijl  
De heer Sauerborn  merkt op dat er een democratisch proces is gevolgd en de meerderheid van 
de raad heeft besloten. Er is een mogelijkheid om een andere voorzitter van de raadscommissie te 
kiezen en dat is conform de verordening.  
De heer Lambeck  interrumpeert dat ook de gronden aangegeven moeten worden als iemand aan 
de kant wordt gezet.  
De heer Sauerborn  legt uit dat het gaat om de vaardigheden van de voorzitter en de manier 
waarop hij de commissie naar buiten toe representeert. Respect is daarbij belangrijk. De raad is 
niet gediend met een voorzitter die mensen schoffeert. 
Mevrouw Oldenhof  reageert dat ook de heer Sauerborn niet altijd respectvol is geweest. Zij vindt 
dat dit agendapunt niet op de agenda had gemoeten want er is geen vacature. Verder had dit ook 
gewoon met de voorzitter van de raadscommissie geëvalueerd moeten worden. Een raadsbrede 
discussie nu over dit voorzitterschap is niet correct.  
Mevrouw Elderman  stelt vast dat dit onderwerp in het presidium besproken is en men er daar niet 
uit kwam. Alle partijen hebben daarbij hun rol gespeeld. Het is niet gelukt om een goed voorstel 
voor te leggen en vandaar deze bespreking. Er is een andere vergaderstructuur en dat vraagt om 
een andere voorzitter. Zij verzoekt om stemming.  
De heer Lambeck  begint zijn betoog met op te merken dat hij moet oppassen voor artikel 4a van 
de gedragscode. Hij stelt vast dat de hetze tegen Loppersum Vooruit doorgaat en er volgens 
GemeenteBelangen D66 voor de raadscommissie een nieuwe voorzitter moet komen. De reden 
hiervoor: rancune. Loppersum Vooruit heeft bij de verkiezingen in een keer 3 zetels veroverd. 
Iedereen was overdonderd en de Loppersumse politiek stond op zijn kop. Er zijn vervolgens 
coalitieonderhandelingen geweest en er is een nieuw college gevormd. Toen bleek dat niemand 
voorzitter wilde worden van de raadscommissie, terwijl het bestendig gebruik was dat de grootste 
oppositiepartij de voorzitter levert. De nieuwe partij Loppersum Vooruit mocht deze taak uitvoeren 
en op deze manier werd ook de heer Lambeck monddood gemaakt. De nieuwe voorzitter van de 
raadscommissie stelde als voorwaarde dat er een nieuwe vergaderstructuur kwam, omdat in de 
oude opzet de commissievergaderingen belangrijker waren dan de raadsvergaderingen. Als de 
nieuwe structuur er niet voor het nieuwe jaar zou zijn, dan zou hij opstappen. Duidelijk is dat de 
nieuwe structuur er gekomen is en dat is dus op tijd. Het onnodige onderscheid in de raads-
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vergadering tussen opiniërend en besluitvormend heeft hij niet bedacht. De heer Lambeck en 
mevrouw Oldenhof zijn in de raadsvergadering van 14 juni 2010 met algemene stammen gekozen 
als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie. Zonder voorwaarde vooraf 
en voor een periode van vier jaar.  
Er is door velen opgemerkt dat de heer Lambeck die taak prima uitvoert. Hij benadrukt dat 
Loppersum Vooruit kritisch, open en direct aan de slag is gegaan en wil afrekenen met de oude 
conservatieve politiek. Daarbij worden zaken aan de orde gesteld die niet deugen en komt de 
burger weer op de eerste plaats. Deze opzet gaat naar wens maar nu wordt Loppersum Vooruit 
weer dwars gezeten. In conservatief Loppersum is men niet gewend aan een intelligente kritische 
oppositie. Inmiddels is er een nieuwe vergaderstructuur gekomen met een illegale gedragscode, 
waarbij artikel 4a door de griffier is aangedragen als mosterd na de maaltijd.  
De voorzitter  merkt op dat opmerkingen over de griffier niet gepast zijn.  
De heer Lambeck  merkt op dat er met de nieuwe vergaderstructuur ook een nieuwe voorzitter 
nodig zou zijn. In het presidium is het profiel voor de raadsvoorzitter nieuwe stijl besproken en het 
voorzitterschap is ter discussie gesteld. De heer Lambeck voldeed aan het profiel maar toen kwam 
de aap uit de mouw: GemeenteBelangen D66 greep de gelegenheid aan om een nieuwe voorzitter 
te kiezen en wilde dat de heer Lambeck zou stoppen want hij zou slechts beschikbaar zijn tot 
1 januari 2011. Zij geven daarbij blijk van een selectief geheugen en een voorgewende domheid. 
Er bleek een samenzwering te zijn, want de heer Brons was door zijn fractie al voorgedragen en de 
hele zaak was voorgekookt. De coalitie was daarvan op de hoogte en stemde direct in. Bij deze 
samenzwering bleek GroenLinks op de schoot te zitten van de coalitie. Het bestendig gebruik dat 
de grootste oppositiepartij de commissievoorzitter levert, bestond ineens niet meer. Iedereen had 
een selectief geheugen want er was geen vacature en de voorzitter de heer Lambeck was gewoon 
voor vier jaar gekozen. Het is de hypocrisie ten top. Loppersum Vooruit is van mening dat er in 
deze politiek nog veel te slechten is. GroenLinks blijkt overgestapt te zijn naar de coalitie en wordt 
hiervoor beloond met het raadsvoorzitterschap van de heer Brons. Dit zijn ondermaatse spelletjes. 
De heer Lambeck schijnt in een keer niet goed meer te zijn en de heer Brons, die zich nog nooit 
bewezen heeft, hoeft niet aan het profiel te voldoen. Een goed voorbeeld van onbetrouwbare 
politiek. Had de heer Brons niet eerder in het achterkamertje van het presidium voorzitter kunnen 
worden? De gedragscode heeft blijkbaar geen betrekking op het uitdenken en uitvoeren van snode 
plannen. De hypocrisie kent geen schaamte en het ontbreekt aan integriteit en respect. Het 
presidium is in dit geheel een gedrocht zonder wettelijke basis; het zijn mensen die in een en 
hetzelfde wrakke schuitje varen. In het raadsvoorstel wordt gesproken dat men “raadsbreed” van 
mening is dat de raadscommissie nieuwe stijl om een ander type voorzitter vraagt. Hoezo 
raadsbreed? De burgers accepteren dit gehuichel niet en Loppersum Vooruit zal stijgen naar 
5 zetels. Loppersum Vooruit legt de vinger op zere wonden. De heer Brons zal door Loppersum 
Vooruit keihard bestreden worden in zijn nieuwe rol als onafhankelijk voorzitter. Het voorzitterschap 
is een leuk baantje voor een man die zich nog nooit bewezen heeft en de heer Lambeck is niet 
meer monddood: Dat zullen ze merken. Dit levert de gemeente veel negatieve publiciteit op. 
Naschrift: Hij verwijst naar het bericht van 24 februari met het aanvullende raadvoorstel over 
agendapunt 14. Weer een konijn uit de hoge hoed. Welke adviseur heeft dit bedacht? Dit is de 
schaamte voorbij. Intrekken van het raadsbesluit van 14 juni 2010 met de aanstelling van de 
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie, respectievelijk de heer 
Lambeck en mevrouw Oldenhof. Dat kan dus niet.  
De heer Bos  merkt op dat dit hele betoog geen zin heeft.  
De heer Lambeck  stelt vast dat wat de raad zelf besloten heeft, ineens niet meer blijkt te bestaan. 
Nu wordt voorrang gegeven aan zelf georganiseerde herrie en hetze met als gevolg negatieve 
artikelen in de kranten. Dit escaleert op een geweldige manier en dat heeft de raad zelf 
opgeroepen. Zelfkennis bij de betrokkenen zou louterend kunnen werken.  
De voorzitter  verzoekt de heer Lambeck om af te ronden.  
De heer Lambeck  verzoekt de betrokkenen om hun werk te doen en een keer de vragen van zijn 
fractie te beantwoorden. Hij besluit: Je zult moeten kiezen, de waarheid of de schijn, je kunt jezelf 
verliezen door nooit jezelf te zijn.  
De heer Brons  reageert dat hij blij is met het betoog van de heer Lambeck omdat het een inkijkje 
geeft in hoe hij functioneert en hoe Loppersum Vooruit blijkt te werken. De heer Lambeck schat de 
situatie echter helemaal verkeerd in. Er is een nieuwe vergaderstructuur opgezet en daarbij is het 
voorzitterschap aan de orde geweest. Dit is in het presidium besproken en daarin is ook 
Loppersum Vooruit vertegenwoordigd. Het is nooit zijn intentie geweest om voorzitter te worden 
van de raadscommissie. Hij is hiervoor gevraagd maar hij heeft de voorwaarde gesteld dat dit dan 
ook breed gedragen moet worden. Dit betekent dat hij van de raad minimaal 12 stemmen moet 
krijgen.  
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De voorzitter  concludeert dat er nu schriftelijk gestemd gaat worden en dit wordt uitgevoerd door 
dezelfde commissie van stemopneming van eerder deze avond. 
 
 
 
Stemming  
 
Mevrouw Elderman  deelt mee, als voorzitter van de commissie van stemopneming, dat er 
15 stemmen zijn uitgebracht. Van de 15 stemmen waren er 2 blanco, 3 stemmen waren voor de 
heer Lambeck en 10 stemmen voor de heer Brons als voorzitter van de commissie.  
De voorzitter  stelt vast dat hiermee de heer Brons is gekozen als voorzitter van de raads-
commissie.  
De heer Brons  reageert dat blijkbaar de kandidaat van Loppersum Vooruit geen steun heeft in 
deze raad. Dat is prettig om te constateren. Hij stelt vast dat er 10 stemmen zijn uitgebracht voor 
zijn persoon terwijl hij minimaal 12 stemmen wilde. Dit betekent dat hij het voorzitterschap niet 
aanneemt.  
De heer Sauerborn  oppert de mogelijkheid om weer terug te gaan naar de oude vergader-
structuur.  
De heer Huizinga  is van mening dat het presidium zich zal moeten beraden op de ontstane 
situatie.  
De voorzitter  constateert dat het voorstel teruggenomen wordt en dit verder overlegd wordt met de 
fractievoorzitters.  
Mevrouw Oldenhof  merkt op dat blijkbaar het presidium niet functioneert en het nu dus aan de 
raadsleden is om hierover te besluiten.  
Mevrouw Blink  is ook geen voorstander dat het presidium dit weer bespreekt.  
De voorzitter  herhaalt dat hij dit verder wil laten aan het overleg van de fractievoorzitters.  
De heer Lambeck  vraagt wat dat voor orgaan is. 
De voorzitter  reageert dat dit een zogenaamd seniorenconvent is; de fractievoorzitters zijn aan zet 
om de situatie te bespreken.  
De heer Schollema  merkt op dat hij geen zitting heeft in het presidium. Misschien zou bij dit 
overleg van de fractievoorzitters ook een externe betrokken wordt.  
De voorzitter  concludeert dat de fractievoorzitter bij elkaar worden geroepen om de situatie te 
bespreken.  
De heer Schollema  herhaalt dat hij het verstandig vindt als een externe bij komt, dus iemand die 
geen deel uit maakt van de raad, noch van het presidium, noch van het college. Iemand van buiten 
deze gemeente.  
De voorzitter  zegt dit toe.  
Mevrouw Oldenhof  vraagt welke mogelijkheden de raad heeft om dit verder aan de orde te stellen.  
De voorzitter  reageert dat het gremium van de fractievoorzitters moet kijken wat de mogelijkheden 
zijn. 
De heer Van Impe  heeft geen procedureel bezwaren. Het gaat hem of de kwaliteit en de 
effectiviteit van de vergaderingen en een beter functioneren van de raad. Daar moet dus een 
raadsvoorstel voor komen.  
 
15. Voorstel Startersregeling  
Mevrouw Blink  vindt de starterslening belangrijk omdat het bedoeld is om starters op de woning-
markt te steunen. Er ligt nu een voorstel met drie keuzemogelijkheden. Van de beperkte regeling 
kunnen maar vier mensen gebruikmaken en het is alleen bedoeld voor nieuwbouwwoningen. Voor 
een ruimere regeling zou geen geld zijn. Volgens haar is deze regeling te beperkt. Welke vier 
aanvragers zouden hiervoor in aanmerking komen? Haar fractie pleit ervoor om het beschikbare 
geld van € 80.000 breder in te zetten, dus voor het stimuleren van de volkshuisvesting. Het is wel 
belangrijk dat er iets gebeurt voor starters. Zij wijst op de huizen aan de Wirdumerweg die gesloopt 
gaan worden maar die enkele bewoners wel willen kopen. Met een bepaald subsidiebedrag 
zouden deze woningen ook voor starters op te brengen zijn. 
De heer Laning  is verheugd dat nu dit voorstel er ligt maar zijn fractie is niet akkoord met de 
zienswijze. De regeling is bedoeld voor kopers van nieuwbouwwoningen, maar zou eigenlijk 
bestemd moeten zijn voor alle kopers van woningen. Verder zou het plafondbedrag naar rond de 
€ 150.000 moeten en is het van belang dat aangesloten wordt bij de regelingen van de buur-
gemeenten.  
De heer Van Heerde  is voorstander van het invoeren van een startersregeling omdat dit een 
impuls kan zijn voor de starters op de woningmarkt. Hij is van mening dat de regeling van 
toepassing moet zijn op de nieuwbouw én bestaande bouw. Het is daarbij belangrijk dat de 
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doorstroming bevorderd wordt. De starterslening moet een aanvulling zijn op de visie dat de 
woningvoorraad gericht is op de behoeftes van de inwoners, ook voor de komende jaren.  
 
 
Zijn fractie kiest voor scenario 2 en stelt voor hier € 150.000 voor beschikbaar te stellen, in plaats 
van de voorgestelde € 80.000. Deze extra middelen zijn volgens hem nog wel ergens te vinden en 
de risico’s blijven beperkt. Mocht deze startersregeling een succes worden dan kan het college bij 
de raad aankloppen voor een aanvullend budget. Ten slotte: ook hij vindt dat in de voorwaarden 
aangesloten moet worden bij de buurgemeenten.  
De heer Schollema  vindt scenario 1 te gemakkelijk want de regeling moet niet alleen gelden voor 
nieuwbouw. Hij kiest daarom voor scenario 2. Aangezien het niet goed is als de krimpgemeenten 
elkaar op dit gebied beconcurreren, moet er aangesloten worden bij de voorwaarden van de 
buurgemeenten.  
De heer Van Impe  houdt een pleidooi om de regeling ook toe te passen op de bestaande woning-
voorraad en het renoveren van woningen. Dit zou dan een vierde scenario moeten zijn: het up to 
date maken van woningen voor starters. Het gaat daarbij om bepaalde inbreidingsgebieden. 
Mogelijk is er ook een variant 5 mogelijk waarbij het gaat om alle bestaande en nieuwbouw-
woningen. Bekeken moet worden of dit in de begroting “opgeplust” kan worden.  
De heer Sauerborn  vindt scenario 1 te beperkt en kiest voor scenario 2 met aanvullingen. Hij 
tekent daarbij aan dat ook gekeken moet worden naar woningen in de kleine dorpen.  
 
Wethouder Prins  merkt op dat vrij algemeen de wens is om de regeling niet alleen van toepassing 
te verklaren op de huidige uitbreidingsgebieden, maar ook de bestaande koopwoningen erbij te 
betrekken. Hij legt uit dat dit voorstel een eerste opzet is. Het probleem is daarbij de financiële 
dekking: Heeft de raad hier ideeën voor? Er kan met de € 80.000 een start gemaakt worden. Hij 
stelt voor om een aangepast voorstel voor te leggen en te bespreken in een volgende 
(raads)vergadering.  
De voorzitter  concludeert dat de raad dit idee ondersteunt. 
 
Besluitvormende agendapunten 
 
Motie  
Motie van treurnis 
De raad van de gemeente Loppersum; 
In vergadering bijeen op 28 februari 2011, 
Gehoord en gezien het volgende; 
1. Ten eerste het willen bespreken van een door het presidium ingediend agendapunt, wat niet 

unaniem door alle fracties wordt ondersteund. Er is ons inziens geen reden tot het aanwijzen 
van een andere voorzitter, aangezien er geen vacature is. Dit agendapunt behoort te worden 
geschrapt. Als er opmerkingen zijn, horen die opvolgend op een gesteld profiel geëvalueerd te 
worden met de huidige voorzitter. Daarnaast snappen we niet waarom de voorzitter van het 
presidium dan wel blijft zitten die ook tot 1 januari eerst voorzitter zou zijn en die op deze 
onwenselijke gang van zaken kan worden aangesproken (zie notulen presidium). Het gevolg is 
het wederom op negatieve wijze in het nieuws komen van de raad van de gemeente 
Loppersum, i.p.v. met volle aandacht voor de inhoud aan het werk te gaan. De PvdA 
distantieert zich van deze gang van zaken. 

2. Ten tweede de dubbele petten van Statenlid Hartman en verkiesbaar Statenlid Stoel. Samen 
met oud-wethouder Rijzebol wordt er door hen een pleidooi gehouden tegen hetzelfde 
Provinciaal OmgevingsPlan als waartegen dit college, toevallig bestaande uit dezelfde partijen 
een zienswijze heeft ingediend. Hierbij is de mening van de raad niet gevraagd.  
Het gevoel dat onze burgers hebben over inspraak in beleid voelt deze raad inmiddels dus ook. 
De ondertekening van de zienswijze is B&W van Loppersum. Dat de raad niet is gekend in 
deze zienswijze, is niet vermeld. De combinatie raadslid/Statenlid is er al één die door veel 
partijen wordt afgewezen (zie het pas verschenen VNG nummer), maar de combinatie 
wethouder/Statenlid is in strijd met goede democratische principes. 

3. Ten derde het feit dat er dezelfde kosten voor wethouders worden gemaakt, terwijl er minder 
inzet tegenover staat. De PvdA fractie heeft het nadeel van parttime wethouders uitgelegd bij 
de installatie van dit college. Nu blijkt dat een deel van dit college wel net zoveel kost als voor 
de verkiezingen, lijkt het de PvdA fractie beter dat de betreffende wethouder voor dit geld ook 
werkzaamheden verricht ten dienste van de gemeente. Wij verwachten van de collegepartijen 
een voorstel, teneinde de inzet van dit college voor de gemeente Loppersum te optimaliseren. 
Wij zullen niet aarzelen anders zelf met voorstellen komen. 
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4. Als laatste punt zien wij dat onze burgers tegenwoordig steeds minder betrokken bij 

raadvergaderingen en besluiten van het college.  
a) Het nieuwe systeem van vergaderen is geen voordeel, wat de raad en met name het presidium 

zich mag aantrekken. Terugkoppeling naar de achterban is niet meer mogelijk, en burgers zijn 
genoodzaakt tot na middernacht besluitvorming af te wachten waarin zij niet meer gekend 
kunnen worden. 

b) Dit college vindt het zelfs niet meer nodig besluitenlijsten direct na vaststelling te publiceren.  
c) Op de website van de gemeente kan de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering 

inclusief bijlagen niet geraadpleegd worden.   
d) Voor wat betreft de besluitenlijsten: Hier wordt naar verwezen in de intentie- overeenkomst van 

de gezamenlijke VVV. Het besluit waar naar verwezen wordt, staat echter niet in de 
desbetreffende lijst. Is hiermee de intentie verklaring wel rechtsgeldig? 

De PvdA fractie 
Is van oordeel dat met deze voorbeelden is aangetoond dat deze gang van zaken 
betreurenswaardig is en bijstelling behoeft eventueel met inroepen van ondersteuning van het 
provinciale bestuur; 
Spreekt uit dat:  
- als raad en college beter in het nieuws willen komen en bij burgers positief willen overkomen, 

raad en college zich moeten beraden op de gang van zaken.  
- dat het de verantwoordelijkheid is van het presidium voor een juiste agendering zorg te dragen. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Loppersum, 28 februari 2011  
De fractie van de PvdA 
 
De voorzitter  reageert nog naar de fractie van de PvdA dat als men iets mist op de website, dit 
dan direct te melden zodat het euvel verholpen kan worden.  
Wethouder Prins  refereert aan de bijdrage van de inspreker in de vorige raadsvergadering over 
het POP. Hij legt uit dat het college geen zienswijze heeft ingediend, maar wel bepaalde 
opmerkingen heeft gemaakt. Over het betrekken van de raad bij deze bijdrage: er bleek geen tijd te 
zijn om het memo van het van college te bespreken met de raad want dit moest op 14 februari bij 
de provincie zijn. Als de meerderheid van de raad zich niet kan vinden in de zienswijze c.q. 
opmerkingen, dan wil hij deze wel terugnemen. Overigens zijn dit soort bijdragen gewoon een 
bevoegdheid van het college.  
De heer Schollema  merkt op dat de begrippen zienswijze en opmerkingen hier door elkaar lopen. 
Overigens was de toezegging van de wethouder om dit te overleggen met de raad verstandig.  
Wethouder Prins  herhaalt dat het gaat om opmerkingen van het college; het is dus geen ziens-
wijze. Dit is gewoon ook een bevoegdheid van het college en het memo was bedoeld ter 
informatie.  
De voorzitter  brengt de motie in mondelinge stemming.  
 
Stemming 
 
De voorzitter  stelt vast dat de fracties van Loppersum Vooruit en van de PvdA voor deze motie 
stemmen; de overige fracties stemmen tegen. Zijn conclusie is dat de motie verworpen is. 
 
9. Voorstel Bestemmingsplan Biewengalaan 4 te Zeeri jp  
De voorzitter  merkt op dat het gaat om de Biewengalaan en niet de Biewengaweg. Hij concludeert 
na mondelinge stemming dat het voorstel unaniem aangenomen wordt.  
 
10. Voorstel Bestemmingsplan Westerweg 4 ‘t Zandt  
De voorzitter  stelt vast dat de fracties van GroenLinks, Loppersum Vooruit en de PvdA tegen-
stemmen; het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen.  
 
12. Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling afv alverwerking  
De voorzitter  stelt vast dat de fractie van Loppersum Vooruit tegen stemt; het voorstel is 
aangenomen met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 
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17. Toepassing van de bevoegdheid tot aanwijzing va n categorieën van gevallen waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist (Wa bo) en het delegeren van het 
vaststellen van exploitatieplannen  
De voorzitter  stelt vast dat de fracties van GroenLinks, Loppersum Vooruit en PvdA tegen-
stemmen; het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 
 
18. Benoeming leden welstandscommissie  
De heer Sauerborn  merkt op dat het voorstel is aangehouden omdat er nog een discussie was 
over de status van deze commissie. Het voorstel was om de commissie voor een jaar te benoemen 
en dit ondertussen te bediscussiëren. Hij constateert dat er op het ogenblik voor de benoeming 
geen weg terug is, maar stelt als voorwaarde dat een visie ontwikkeld wordt over hoe om te gaan 
met de welstand in deze gemeente.  
De heer Lambeck  sluit zich hierbij aan maar bepleit daarbij ook dat er burgers opgenomen worden 
in de welstandscommissie. 
 
Wethouder Prins  merkt op dat hij heeft toegezegd om nog eens in een raadscommissie te over-
leggen over de inhoud van de welstandscommissie en daarbij kan ook iemand van Libau aanwezig 
zijn.  
De voorzitter  stelt vast dat het bij deze benoeming gaat om personen en daarom is een 
schriftelijke stemming nodig, tenzij de raad unaniem instemt met een mondelinge stemming. Hij 
concludeert dat schriftelijke gewenst wordt en kan vaststellen dat de raad akkoord is dat dezelfde 
commissie van stemopneming dit uitvoert.  
 
Stemming 
 
Mevrouw Elderman , de voorzitter van de commissie van stemopneming, deelt mee dat er 15 stem-
briefjes waren. De uitslag is dat 11 personen te weten R. Pot, R. van der Molen, M. Dijkstra, J. van 
de Bospoort, T. Bouwman, R.W. Gerritsma, K. de Haan, A. Ritsema, H. Spoelstra, T Zondag en 
J.W.L. Swen allemaal 14 stemmen hebben gekregen. Er was dus één blanco stem.  
De voorzitter  concludeert dat de raad akkoord is met de benoeming van deze leden van de 
welstandscommissie.  
 
19. Begrotingswijzigingen  
1. Vaststellen projectbudget W&E bruggen 2011 
2. Combifuncties in het kader van Impuls brede scholen sport en cultuur 4e tranche 
3. Bekostiging en afname inspecties kinderopvang 2011  
 
De voorzitter  merkt op dat hierover geen opmerkingen zijn; de raad stemt in met de begrotings-
wijzigingen.  
 
Overige  
 
20. Rondvraag  
De voorzitter  verzoekt de raadslieden om hun vragen schriftelijk in te dienen; deze zullen dan op 
korte termijn beantwoord worden.  
De heer Schollema  is het hier niet mee eens.  
De heer Huizinga  verzoekt om een overzicht van de schades aan gemeentelijke eigendommen 
zoals die ontstaan zijn bij de jaarwisseling. En wat zijn de kosten?  
Mevrouw Oldenhof  refereert aan de plannen voor de Borgweg en de discussie over de bomen 
aldaar. Zij benadrukt dat het belangrijk is om rekening te houden met het aanzicht van de laan.  
Wethouder Stoel  antwoordt dat iedere bewoner aan de Borgweg een brief heeft ontvangen en 
verder is er een klankbordgroep ingesteld waarin bijvoorbeeld ook dorpsbelangen zitting heeft. 
Iedereen heeft dus kunnen meepraten.  
Mevrouw Oldenhof  gaat ervan uit dat ook rekening gehouden is met de mensen die aangrenzend 
wonen.  
De voorzitter  zegt toe dat er een overzicht geleverd wordt van de schades die ontstaan zijn tijdens 
oud en nieuw.  
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21. Sluiting  
De voorzitter  sluit de vergadering om 00.45 uur.  
 
 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Loppersum, 
gehouden op 28 maart 2011, nr. 4.  
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
 
A. Rodenboog, voorzitter. 

 
 
 
 
 

R.S. Bosma, griffier. 
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Besluiten genomen in de raadsvergadering van 28 feb ruari 2011 
 
 
1 De raad is akkoord met het Voorstel bekostiging en afname inspecties 

Kinderopvang 2011. 
 

 

2 De raad is akkoord met het Voorstel Startnotitie Ontwikkelingsvisie 
Eemsdelta. 
 

 

3 De raad is akkoord met het Voorstel Bestemmingsplan Biewengalaan 
4 te Zeerijp.  
 

 

4 De raad is akkoord met het Voorstel Bestemmingsplan Westerweg 4 
‘t Zandt. 
 

 

5 De raad is akkoord met het Voorstel inzake gemeenschappelijke 
regeling afvalverwerking. 
 

 

6 De raad is akkoord met de Toepassing van de bevoegdheid tot 
aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen is vereist (Wabo) en het delegeren van het vast-
stellen van exploitatieplannen. 
 

 

7 De raad is akkoord met de Benoeming leden welstandscommissie.  
 
 

 

8 De raad stemt in met de Begrotingswijzigingen 
1. Vaststellen projectbudget W&E bruggen 2011 
2. Combifuncties in het kader van Impuls brede scholen sport en 
cultuur 4e tranche 
3. Bekostiging en afname inspecties kinderopvang 2011  
 

 

 


