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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 

donderdag 2 oktober 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. 

 

Aanwezig: 

Voorzitter mevrouw M. van Beek 

Griffier mevrouw H. Hoekstra 

 

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G. 

Zuidema-Verweij, de heer A. van Kleef en de heer G. Martini; 

SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser, de heer J. Schouten en mevrouw D. Voskuil; 

CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. 

Venhuis- Dost; 

PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud; 

ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer; 

VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis (later); 

D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt. 

 

Tevens aanwezig: 

Wethouder de heer H.K. Bouman 

Wethouder mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen 

Wethouder de heer H.G.A. Sienot 

Wethouder de heer T. Berends 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten 

van verhindering binnen gekomen. 

2 Vaststelling agenda De gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.  

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 18 

september 2014 

De raad besluit: 

de besluitenlijst van 18 september 2014 overeenkomstig 

het opgestelde concept vast te stellen. 

5a Ingekomen stukken De raad besluit: 

in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling 

van de ingekomen stukken. 

5a Mededelingen Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Op verzoek van de heer Dijkhuis geeft mevrouw Spijk een 

terugkoppeling uit de vergadering van het AB van 

Groningen Seaports van 4 juli 2014. De raad ontvangt nog 

schriftelijke informatie hieromtrent. 

6 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijziging nummer 14 overeenkomstig het 

voorstel van het college vast te stellen 

7 Vragenuur De fracties van het CDA en GemeenteBelangen hebben 

vragen gesteld over de dijk rondom het evenementen 

terrein in Uithuizen, afvaltoerisme en claims 

aardbevingsgelden. De vragen zijn beantwoord. 

8 Memo inzake 

maatschappelijke banen 

De heer Slagter dient namens de PvdA, het CDA en D66 

een motie in. 

 

Motie 

Naar aanleiding van de bespreking van de memo over de 

toekomst van de maatschappelijke banen in de gemeente 

Eemsmond.  
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De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op donderdag 2 oktober 2014. 

 

Overwegende dat 

Het zowel in het belang van de medewerkers als de 

instellingen waar zij werken is, dat de huidige 

maatschappelijke banen gecontinueerd worden. 

De besparing  door te kiezen voor scenario 4 niet eerder 

dan per 1-1- 2018 effect heeft op de gemeentelijke 

begroting. 

Dat dit de datum voor de voorgenomen gemeentelijke 

herindeling is. 

 

Constaterende dat 

Het college de keuze voor scenario 4 heeft gemaakt en dat 

daarmee de maatschappelijke banen in ieder geval 

behouden blijven tot 1-1-2018; 

 

Verzoekt het college 

Als er geen herindeling plaats gaat vinden per 1 januari 

2014 een voorstel tot herbezinning op de toekomst van de 

maatschappelijke banen voor te bereiden en dit ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad; 

Als er per 1 januari 2018 sprake is van een gemeentelijke 

herindeling een voorstel over de toekomst van de 

maatschappelijke banen voor te bereiden en dit ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad van deze nieuwe 

gemeente  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA: Ab Slagter, Lya Groenewoud 

Fractie CDA: Alie Spijk, Jan van de Wal, Harma Venhuis 

Fractie D66: Peter op 't Holt 

 

De heer Westerhuis dient mondeling het volgende 

amendement op scenario 4 in: 

de fractie wil graag hebben dat het college gaat 

onderzoeken of het voorgestelde mogelijk is om een eigen 

bijdrage van 10 procent in 2016 en in 2017 een eigen 

bijdrage van 20 procent te laten betalen door de instanties 

waar de werknemers werken. 

 

De heer Dijkhuis dient mondeling het volgende voorstel in: 

de fractie vraagt het college of zij het genomen besluit wil 

heroverwegen en in het bredere perspectief van de 

implementatie van de participatiewet wil plaatsen.  

 

De raad gaat akkoord met het voorstel van het college om 

de discussie over de toekomst van de maatschappelijke 

banen te betrekken bij de behandeling van de 

participatiewet (begin 2015). Op grond van de 

beraadslagingen trekt de heer Slagter de motie in.  

Ook het mondeling ingebrachte amendement van de heer 

Westerhuis is hiermee komen te vervallen. 

9 Conceptbegroting 2015 

Ability 

De raad besluit: 

 Zijn gevoelen kenbaar te maken aan het dagelijks 
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bestuur van Ability omtrent de conceptbegroting 2015 

van Ability; 

 Als gevoelen aan het DB Ability mee te geven om de 

begroting voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 

2018 te corrigeren met het verschil tussen het 

subsidieresultaat in het kader van de Participatiewet 

en het fictieve subsidieresultaat in het geval van de 

WSW; 

 Zijn gevoelen schriftelijk aan het dagelijks bestuur van 

Ability mede te delen voor 7 oktober 2014. 

10 Regionaal Beleidsplan 

Veiligheid Noord-Nederland 

2015-2018 

De raad besluit: 

- Te zijn gehoord door de burgemeester op grond van de 

wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de Politiewet. 

- Geen bedenkingen te hebben tegen het Regionaal 

Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018.  

11 Garantstelling lening 

Stichting Uithuizer 

Woningbouw 

De fractie van GemeenteBelangen geeft aan dat het college 

als bedenking mag opvatten dat de fractie in soortgelijke 

situaties in de toekomst wat meer en wat uitgebreidere en 

vooral op tijd informatie wenst te ontvangen als dit 

mogelijk is en dat dit wel uitdrukkelijk heeft meegespeeld 

bij dit dossier. De fracties van SP en D'66 sluiten zich 

hierbij aan. De fracties hebben verder geen bedenkingen. 

 

De raad besluit met in achtneming van de gemaakte 

(procedurele) opmerkingen: 

- te zijn gehoord door het college aangaande het 

voorgenomen positieve besluit van het college op 

verzoek van SUW om garantstelling van € 2 miljoen; 

- geen bedenkingen tegen het voorgenomen besluit van 

het college te hebben. 

12 Kaderstelling 

beleidsplannen Jeugdzorg 

en Wmo (en het 

persoonsgebonden budget) 

De fracties van de ChristenUnie, PvdA, 

GemeenteBelangen, SP, het CDA en D'66 hebben 

(aanvullende) kaders geformuleerd. De fracties worden 

verzocht om de bijdrages op schrift bij de griffie aan te 

leveren. 

 

De raad besluit met inachtneming van de gedane 

opmerkingen waarop bij de bespreking van de 

beleidsplannen op terug kan worden gekomen: 

- in te stemmen met de voorgestelde kaders ten aanzien 

van de beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het 

persoonsgebonden budget).  

13 Bestemmingsplan 

herinrichting locatie Woltjer 

Uithuizermeeden 

De raad besluit: 

1. ambtshalve het bestemmingsplan herinrichting locatie 

Woltjer Uithuizermeeden aan te passen in die zin dat 

artikel 5 wordt gewijzigd, waarbij: 

- lid 5.2.1. sub f. wordt aangepast in die zin dat de 

goothoogte niet minder dan 2,5 m mag bedragen; 

en 

- in lid 5.4, na lid a. een afwijkingsbevoegdheid 

wordt opgenomen ten behoeve van een geringere 

goothoogte, met dien verstande dat de 

goothoogte niet minder dan 1,5 m mag bedragen; 

2. het bestemmingsplan herinrichting locatie Woltjer 

Uithuizermeeden voor het overige ongewijzigd vast te 

stellen. 
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14 Verordening tot het 

instellen en toekennen van 

een erepenning van de 

gemeente Eemsmond 

De raad besluit: 

Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het 

toekennen van een erepenning van de gemeente 

Eemsmond'. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. De raad 

vergadert vervolgens in beslotenheid verder. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 20 november 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


