Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

18-09-2018

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezigen

O. Akkerman (wethouder), J.H. Bats (voorzitter), S. Boersma, H.J. Boxum, S.
Bunt, A.G. Bus, B. Daan, J.G. Drijfhout-Alkema, J. van Duijvenvoorde, A.
Dzuba (ambtenaar), E.H. Elgersma, T. ter Elst (trainee griffie), M. Ferwerda,
J.C. de Groot (gemeentesecretaris), B.H.D. de Groot (plv. griffier), A.M.
Harmsma (wethouder), C. Haveman-Regeling, A. ten Hoff (griffier), G.
Hoorn, T. Jongman (wethouder) R. Keizer, F.H. Kersjes-Holweg, R Kuiper, R.
Lassche, J. Mulder, H. Ruitenberg, M. Scheringa (wethouder), M.J.A. SlompDekkers, G. Smilda (loco-gemeentesecretaris), W.H. Sommer, A.W. Stapel,
J.M. Top, G. Vinke, R. van Vlijmen, J.P. Vredenburg, J. Willemsen-Post, M.
Wolters en J. Ziel
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Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur. De raad besluit unaniem (27
leden) in beslotenheid te vergaderen. De voorzitter vraagt toestemming voor
de aanwezigheid van de heren Harmsma, Scheringa, Smilda, Dzuba, Ter Elst en
mevr. De Groot en Jongman. De raad stemt unaniem (27 leden) in met dit
verzoek van de voorzitter.
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Vaststelling agenda
De concept-agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2018_RAAD_00101 - Beschikbaarstelling krediet voor de aankoop van de
gehele boerderij Deukten 2 - Giethoorn
De gemeenteraad besluit unaniem:
De geheimhouding, zoals hiervoor beschreven door het college opgelegd, te
bekrachtigen en raadsbehandeling conform hoofdstuk 7 van het reglement van
orde van de Gemeenteraad van Steenwijkerland toe te passen.
De heren Stapel (VVD), Vredenburg (CDA) en Lassche (CPB) dienen een
amendement in (bijlage).
Het amendement wordt als eerste in stemming gebracht en unaniem (27 leden)
aangenomen. Het per amendement gewijzigde voorstel van het college wordt
unaniem (27 leden) aangenomen. De gemeenteraad besluit:
• Voor de aankoop van de gehele boerderij Deukten 2 te Giethoorn + gronden
€ 1.505.000 beschikbaar te stellen;

•De rentelasten en afschrijvingslasten als gevolg hiervan te verwerken in de
eerstvolgende Perspectievennota.
De gemeenteraad besluit unaniem (27 leden):
Conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeente
Steenwijkerland voor de afloop van de besloten raadsvergadering de
geheimhouding van onderhavig document (2018_RAAD_00101) en
amendement op te heffen, met dien verstande dat de verstrekte informatie
tijdens de raadsvergadering en de verslagen van de besloten vergadering
geheim blijven conform artikel 10, lid 2, onder b, Wob; artikel 48 van het
reglement van orde blijft onverkort van toepassing.
De voorzitter besluit met instemming van de raad dat het stukken en het
amendement hiermee openbaar zijn. De punten 1 en 5 worden bij publicatie
uit het collegevoorstel en het besluit gehaald. De stukken worden
morgenochtend (19 september 2018) op de website gepubliceerd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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