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

donderdag 20 november 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 en de heer A. van Kleef; 

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; 

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 

 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij en de heer G. Martini 

 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 

verhindering binnengekomen van mevrouw Zuidema en de 

heer Martini. 

2 Vaststelling agenda Het voorstel inzake 'vaststelling en afrekening 

fractievergoeding 2013' (agendapunt 8) wordt als 

hamerstuk afgehandeld. Er ligt een gewijzigd voorstel 

inzake algemeen belang vaststelling wet markt en overheid 

(agendapunt 9) voor. 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijsten: 2 oktober 

en 6 november 2014 

De raad besluit: 

de besluitenlijsten van 2 oktober en 6 november 2014 

overeenkomstig de opgestelde concepten 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. 

5a LTA De raad besluit:  

De LTA 2014 inclusief de bijlage ‘afhandeling RIR’ conform 

af te handelen. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

De heer Dijkhuis geeft een terugkoppeling van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van Ability 

gehouden op 9 oktober 2014. Hetgeen is medegedeeld zal 

ook schriftelijk aan de raad worden verstrekt. 

6 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijzigingen nummers 15 (2014) en 1 (2015) 

overeenkomstig de voorstellen van het college vast te 
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stellen . 

7 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie en het CDA hebben vragen 

gesteld over: speciale afvalbakken voor sportclubs, 

asbestbeleid, problematische schulden, straatverlichting 

langs fietspad Dingebos, stijging sporttarieven en 

informatieborden. De vragen zijn beantwoord. 

8 Vaststelling en afrekening 

fractievergoeding 2013 

(hamerstuk) 

De raad besluit: 

Tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2013 

en daar waar nodig tot verrekening over te gaan. 

9 Algemeen 

belangvaststelling Wet 

Markt en Overheid 

De raad besluit: 

de volgende economische activiteiten aan te wijzen als 

activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang, als 

bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de 

Mededingingswet: 

- verhuur en exploitatie van gemeentelijke 

sportaccommodaties (zowel binnen- als 

buitenaccommodaties); 

- verhuur maatschappelijk vastgoed; 

- beheer en exploitatie van begraafplaatsen; 

- ter beschikking stellen van dranghekken en andere 

middelen ten behoeve van evenementen. 

10 MEE cliëntondersteuning De vragen van mevrouw Voskuil over het zorgnetwerk 

integrale vroeghulp zal het college schriftelijk 

beantwoorden. 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met een regionaal transitiearrangement 

voor tenminste het jaar 2015 met MEE Groningen; 

2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van  € 

176.376,- voor Cliëntondersteuning en € 1.602,- voor 

Integrale vroeghulp, onder voorbehoud van definitieve 

wetgeving door de Eerste Kamer en definitief budget. 

11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 4 december 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


