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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

14 FEBRUARI 2023
Locatie: Raadzaal

Aanwezig de leden: Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jan Mark 
ten Hove (SGP), Eric Boersma (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), René 
Zonnebeld (PvdA), Herman Verweij (VVD), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD), Arco Strop 
(CDA), Erno Hartsuiker (CDA), André Ruikes (CDA),  Tessa Stegman (D66), Remco de Boer (D66), 
Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU)
Afwezig m.k.: Jacco Schook (D66)
Portefeuillehouders: mevrouw M. de Deugd, de heer F. de Gier, de heer J.R. Pardo Kruidenier, de 
heer M. Japenga 
Griffier: mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter 
Voorzitter: de heer J. Heijkoop

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Namens het college meldt hij 
dat er vanuit de gemeente geld beschikbaar wordt gesteld voor de actie in Turkije en Syrië. 
Gedacht wordt aan een euro per inwoner. Haci Erdogan geeft aan dat hij blij is met dit 
initiatief en dat het hem goed doet. 

2 Vaststellen verslag gemeenteraad van 24 januari 2023

Het verslag van 24 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Inspreekrecht burgers

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inpreekrecht.

4 Actualiteiten

Er worden geen actualiteiten gemeld.

BESPREEKSTUKKEN

5 Overeenkomst van geldlening GR Souburgh - Voorstel
• 1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken tegen het verstrekken van 

een lening van € 1.100.000,00 aan Gemeenschappelijke Regeling 
Sportpark Souburgh. 

De toezegging van de hockeyvereniging is dat er in het kader van duurzaamheid 
commitment is om zonnepanelen te plaatsen. 
De wethouder zegt toe dat wanneer er additionele risico's zijn in de liquiditeitsplanning, de 
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raad hierover zal worden geïnformeerd.
De SGP fractie heeft een stemverklaring op het voorstel; er zijn zorgen over de financiële 
dekking bij de GR. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

6 Onderzoek zwembad Blokweer - Voorstel
• 1. Op grond van artikel 25 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f 

Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage 2 bij dit voorstel;
• 2. Akkoord te gaan met de offerte van het onderzoeksbureau;
• 3. De adhoc commissie 'Zwembad' te belasten met de begeleiding van het 

onderzoek;
• 4. De fracties die niet deelnemen in de adhoc commissie uit te nodigen om 

(indien gewenst) een lid af te vaardigen.

Eric Boersma licht -als voorzitter van de adhoc commissie Zwembad- het voorstel toe. 
Namens het CDA en CU zullen Erno Hartsuiker en Bas Romeijn gaan deelnemen aan de 
commissie, om het onderzoek te begeleiden. Het voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 

SLUITING

7 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.


