Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 24 april 2014 met uitloop op vrijdag 25 april 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G.
Zuidema-Verweij 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 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
Wethouder
Wethouder
(beoogd)Wethouder

de heer H.K. Bouman
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
de heer H.G.A. Sienot
de heer T. Berends (later)

Met kennisgeving afwezig: de heer A. van Kleef en de heer J. van de Wal
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2

3

4

5a

5a
5a
5b
6

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Van de Wal en
de heer Van Kleef.
Vaststelling agenda
Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 10
inzake Uitgangspuntennotitie huishoudelijke hulp 2015 en
verder. Als gevolg hiervan wordt de behandeling van dit
agendapunt naar voren gehaald. Het agendapunt zal als
agendapunt 8 worden behandeld.
Verder is de beëdiging van wethouder Berends als laatste
punt aan de agenda toegevoegd.
Met in achtneming van voorgaande wordt de agenda
conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
De heer Bouwman spreekt in namens 't Gerack op
agendapunt 10. Uitgangspuntennotitie huishoudelijke hulp
2015 en verder.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijsten: 6, 25 en de besluitenlijsten van 6, 25 en 27 maart 2014
27 maart 2014
overeenkomstig de opgestelde concepten vast te stellen.
Ingekomen stukken
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
LTA
Voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
verbonden partijen
Begrotingswijzigingen
De raad besluit de begrotingswijzigingen 2014 nummer 8
overeenkomstig de voorstellen van het college vast te
stellen.
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7

8
(10)

9
(8)

10
(9)

11

12

Vragenuur

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de
schade die de blikseminslag op de begraafplaats in
Uithuizermeeden heeft aangericht. De vragen zijn
beantwoord.
Uitgangspuntennotitie
Wethouder Sienot zegt toe dat de technische vragen die
huishoudelijke hulp 2015 door de raad zijn gesteld schriftelijk worden beantwoord.
en verder
Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Slagter
geeft de voorzitter aan dat dit onderwerp opnieuw zal
worden geagendeerd zodra er meer duidelijkheid is over het
rijksbeleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp. Op basis
van de nieuwe informatie kunnen de kaders indien gewenst
verder worden aangescherpt.

Begroting
Omgevings
Groningen

Met inachtneming van voorgaande besluit de raad:
De uitgangspuntennotitie huishoudelijke hulp 2015 en
verder te bespreken;
Nadere kaders vast te stellen en deze kaders voor het
uitvoeringsplan aan het college mee te geven.
2015 Naar aanleiding van pagina 10 van de begroting vraagt de
Dienst heer Dijkhuis of een aanpassing van de kadernota door de
organisatie zomaar na intern beraad kan geschieden. Hij
ziet dit punt graag opgenomen in de zienswijze. Dit is
akkoord.
De raad besluit met dien verstande dat voornoemd punt
wordt opgenomen in de zienswijze en met achtneming van
de gemaakte opmerkingen door de raad:

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2015.

Het bedrag ad € 239.606 als bijdrage aan de ODG op
te nemen in de gemeentelijke begroting 2015.

Een zienswijze in te dienen op de volgende punten:
o
Waarom de bij de kadernota ingediende
zienswijzen niet zijn betrokken bij de begroting;
o
Waarop het principe van 1 op 1 doorsluizen van
gemeentefondsgelden is gebaseerd;
o
Met klem aandacht te vragen voor onderzoek
naar ALLE mogelijkheden om de efficiency
doelstellingen te halen;
o
Waarom de eenmalige projectkosten over 2013
niet zijn meegenomen in het resultaat over 2013.

Het bestuur van de ODG conform te informeren.
De raad besluit:
De regionale bodemkwaliteitskaart, de bijbehorende
Regionale Nota Bodembeheer en de geactualiseerde Nota
bodembeheer voor de Eemshaven en industriegebieden te
Delfzijl vast te stellen.

Vaststelling
regionale
bodemkwaliteitskaart,
regionale Nota bodembeheer en Nota bodembeheer voor de Eemshaven en de industriegebieden te Delfzijl
Beleidsregels
bij De raad besluit:
humanitaire rampen
In te stemmen met de notitie 'Hulp bij humanitaire rampen'
en de daarin beschreven beleidsregels.
Bestemmingsplan De Zon De raad besluit:
2 te Uithuizen
1. de zienswijze tegen het bestemmingsplan De Zon 2 te
Uithuizen ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen vast te
stellen.
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13

Beëdiging wethouder

14

Schorsing

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar vrijdag 25 april
aanstaande om 13.15 uur.
De voorzitter schorst de vergadering om 22.20 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 8 mei 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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Besluitenlijst van de uitloopvergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
vrijdag 25 april 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G.
Zuidema-Verweij en de heer G. Martini;
SP Eemsmond: de heer J. Schouten
CDA Eemsmond: afwezig
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
D'66 Eemsmond: afwezig
Tevens aanwezig:
Wethouder
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
Wethouder
de heer T. Berends
Met kennisgeving afwezig: de heer A. van Kleef, de heer J. van de Wal, mevrouw L.M. Visser,
mevrouw D. Voskuil, mevrouw A. Spijk- van de Pol, mevrouw H.J. Venhuis- Dost, de heer P.H.
op ’t Holt en mevrouw H.W. Groenewoud, wethouder de heer H.K. Bouman en wethouder de
heer H.G.A. Sienot

1
2

agendapunt
Heropening
Beëdiging wethouder

3

Sluiting

besluit
De voorzitter heropent de vergadering.
Na het afleggen van de eed is de heer Berends als wethouder
geïnstalleerd.
De voorzitter sluit om 13.25 uur de vergadering.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 8 mei 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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