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

woensdag 23 april 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. 

 

Aanwezig: 

Voorzitter mevrouw M. van Beek 

Griffier mevrouw H. Hoekstra 

 

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer H.K. Bouman (tevens demissionair wethouder), de heer 

R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij en de heer A. van Kleef; 

SP Eemsmond: mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen, mevrouw L.M. Visser en de heer         

J. Schouten; 

CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol en de heer H.G.A. Sienot (tevens demissionair 

wethouder); 

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: (Demissionair) wethouder de heer J. Dobma 

 

Afwezig met kennisgeving: de heer G.J. van de Wal 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

verhindering binnen gekomen van de heer Van de Wal. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld 

3 Coalitieakkoord GBE, SP, 

CDA en CU "Eemsmond: 

goed voorbereid op de 

toekomst" 

De heer Slagter dient namens de PvdA een motie in. 

 

Motie 

 

Naar aanleiding van het indienen van het coalitieakkoord 

“Eemsmond: goed voorbereid op de toekomst” 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

d.d. 23-04-2014 

 

Overwegende dat: 

Tijdens de campagne bij alle deelnemende politieke partijen 

consensus bestond over het niet bezuinigen op 

voorzieningen voor de minima in Eemsmond 

Dit niet heeft geleid tot concreet vastleggen van een 

dergelijk voornemen in het coalitieakkoord 

 

Spreekt uit: 

Dat we in de gemeente Eemsmond ook in de komende 

collegeperiode onze minima maximaal blijven ondersteunen 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA 

Ab Slagter 

Lya Groenewoud 
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De motie wordt met twee stemmen voor (fractie van de 

PvdA) en 14 stemmen tegen verworpen. 

 

De raad besluit: 

- het coalitieakkoord van GBE, SP, CDA en CU 

"Eemsmond: goed voorbereid op de toekomst" ter 

kennisgeving aan te nemen; 

- de wethouders te benoemen; 

- het college te verzoeken om het coalitieakkoord te 

vertalen in een uitvoeringsprogramma. 

4 Onderzoek geloofsbrieven 

wethouders 

Voorgesteld wordt om de heren Rozema, Slagter en 

Westerhuis aan te wijzen als lid van de commissie die de 

geloofsbrieven van de (kandidaat) wethouders onderzoekt. 

De raad gaat hiermee akkoord. 

5 Verkiezing wethouders De raad besluit: 

De heer H.K. Bouman, geboren 18 juni 1971 te 

Hoogezand-Sappemeer, wonende te 9981 NP Uithuizen, 

Everdina van Berumlaan 4, met ingang van 23 april 2014 

te benoemen tot wethouder van de gemeente Eemsmond 

met een betrekking van 0,85 fte. 

 

De raad besluit: 

Mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen, geboren 25 juni 

1971 te Wamel, wonende te 9989 CA Warffum, Prof. Dr. 

M.W. Beyerinckstraat 21, met ingang van 23 april 2014 te 

benoemen tot wethouder van de gemeente Eemsmond met 

een betrekking van 0,85 fte. 

 

De raad besluit: 

De heer H.G.A. Sienot, geboren 9 juli 1952 te 

Appingedam, wonende te 9981 NG Uithuizen, Alberdalaan 

3, met ingang van 23 april 2014 te benoemen tot 

wethouder van de gemeente Eemsmond met een 

betrekking van 0,85 fte. 

 

De raad besluit: 

 De heer T. Berends, geboren 2 juni 1958 te Haren, 

wonende te 9755 TA Onnen, Felland 23, met ingang 

van 23 april 2014 te benoemen tot wethouder van de 

gemeente Eemsmond met een betrekking van        

0,60 fte; 

 De heer T. Berends voor de periode 23 april 2014 tot 

23 april 2015 ontheffing te verlenen van het vereiste 

van ingezetenschap. 

6 Beëdiging wethouders Na het afleggen van de eed/ verklaring en belofte worden 

de volgende wethouders geïnstalleerd: 

 

Namens Gemeentebelangen Eemsmond: de heer Bouman 

 

Namens SP Eemsmond: mevrouw Herkströter- van Oijen 

 

Namens CDA Eemsmond: de heer Sienot 

 

De heer Berends zal in een volgende raadsvergadering 

worden beëdigd.  

7 Afscheid wethouder De raad neemt afscheid van (demissionair) wethouder 

Dobma. 
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8 Onderzoek geloofsbrieven 

nieuwe raadsleden 

Voorgesteld wordt om de heren Rozema, Slagter en 

Westerhuis aan te wijzen als lid van de commissie die de 

geloofsbrieven van de (nieuwe) raadsleden onderzoekt. De 

raad gaat hiermee akkoord. 

9 Beëdiging nieuwe 

raadsleden 

Na het afleggen van de eed/ verklaring en belofte worden 

de volgende raadsleden geïnstalleerd: 

 

Namens Gemeentebelangen Eemsmond: de heer Martini 

 

Namens SP Eemsmond: mevrouw Voskuil 

 

Namens CDA Eemsmond: mevrouw Venhuis- Dost 

10 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 8 mei 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


