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

donderdag 2 juli 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; 

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 agenda wordt conform vastgesteld 

3 Vaststelling jaarverslag en 

jaarrekening 2014 

gemeente Eemsmond 

 

De raad besluit: 

 de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de 

gemeente Eemsmond vast te stellen; 

 het rekeningresultaat van positief € 1.486 toe te 

voegen aan de Algemene reserve; 

 het in 2014 te veel aan de reserve jaarovergang 

toegevoegde bedrag van € 49.271 te corrigeren ten 

bate van de Algemene reserve; 

 de kosten m.b.t. de inkoopgarantieregeling, die in het 

rekeningresultaat zijn verwerkt, ten laste te brengen 

van de Reserve grondbedrijf door een bedrag van      

€ 17.357 te laten vrijvallen vanuit deze reserve ten 

gunste van de Algemene reserve; 

 de te hoge toevoeging aan de reserve Wet sociale 

werkvoorzieningen, doordat teveel kosten Ability 

verwerkt zijn in het rekeningresultaat, te corrigeren 

middels vrijval van € 17.936 vanuit deze reserve ten 

gunste van de Algemene reserve; 

 de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen. 

4 Voorjaarsrapportage 2015 De heer Slagter dient namens de fractie van de PvdA de 

volgende motie in. 

 

Motie bij de voorjaarsrapportage 2015 
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De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 2 juli 2015 

 

Constaterende dat: 

- Er op basis van de Vektis-cijfers van 2012 € 885.000 

begroot is voor de stelpost tekort decentralisaties 

jeugdzorg 

- Deze Vektis-cijfers in december 2014 gecorrigeerd 

zijn tot een verwacht tekort van € 1700 

- De raad in de vergadering van 18 juni 2015             

€ 447.000 uit deze stelpost beschikbaar heeft 

gesteld om verschillende incidentele bedragen te 

dekken met betrekking tot de organisatie van de 

beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE 2015 en 

verder 

- Er nog een stelpost van ongeveer € 436.000 

achterblijft in de begroting 2015, waarvoor op basis 

van beschikbare Vektis cijfers geen bestemming is 

 

Is van mening dat: 

- Bedragen in de begroting zoveel als mogelijk de reële 

verwachting moeten laten zien 

- Indien deze verwachting wijzigt, het begrote bedrag 

gecorrigeerd dient te worden bij de eerst volgende 

gelegenheid / tussenrapportage 

 

Verzoekt het college: 

Het resterende bedrag uit de stelpost tekort 

decentralisaties jeugdzorg (€ 436.300) over te hevelen 

naar de Algemene Reserve 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie PvdA 

Ab Slagter, Lya Groenewoud 

 

In antwoord op vragen van verschillende raadsfracties over 

de dorpenrondes zegt burgemeester Van Beek toe dat de 

verslagen van de dorpenrondes schriftelijk zullen worden 

aangeleverd. 

 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

 

De raad besluit: 

 de voorjaarsrapportage 2015 vast te stellen; 

 het incidentele tekort van € 481.236 (een tekort van 

€ 357.297 cf. de voorjaarsrapportage en een tekort 

van € 123.939 a.g.v. de meicirculaire) te onttrekken 

aan de Algemene reserve; 

 het structureel tekort van € 167.692 (een overschot 

van € 138.389 cf. de voorjaarsrapportage en een 

tekort van € 306.081 a.g.v. de meicirculaire 2015) 

kan opgeteld worden bij het structurele 

begrotingstekort van 2015. Dit tekort bedroeg          

€ 1.420.898 en wordt hiermee verhoogd naar          

€ 1.588.590. Dit geeft een negatiever uitgangspunt 

in de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 
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2016-2018; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 10.000 aan 

de reserve onderhoud dorpshuizen voor onderhoud 

aan het dorpshuis in Stitswerd; 

 in te stemmen met een toevoeging van € 35.063 aan 

de reserve demografische ontwikkelingen, n.a.v. een 

hogere tegemoetkoming van € 44.228 cf. de 

voorjaarsrapportage en een lagere tegemoetkoming 

van € 9.165 a.g.v. de meicirculaire in de algemene 

uitkering; 

 in te stemmen met een toevoeging van € 210.000 

aan de reserve personeelsbeleid voor de te maken 

kosten; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 46.400 aan 

de reserve personeelsbeleid voor de kosten in 2015; 

 in te stemmen met een toevoeging van € 30.000 aan 

de reserve automatisering voor de kosten van een 

systeembeheerder; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 63.217 aan 

de reserve actualisering bestemmingsplannen voor 

een deel van de kosten voor het opstellen van een 

regionale gebiedsvisie voor het Eemshavengebied; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 161.783 

aan de reserve jaarovergang voor een deel van de 

kosten voor het opstellen van een regionale 

gebiedsvisie voor het Eemshavengebied; 

 in te stemmen de wijziging van de tenaamstelling van 

de investering ‘houtversnipperaar’ in ‘klepelmaaier’. 

5 Kaderplan 2016-2019 De heer Eisinga dient namens de fractie van 

GemeenteBelangen de volgende motie in. 

 

Motie 1 

Kaderplan 2016 gemeente Eemsmond 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 2 juli 2015, 

 

Constaterende dat: 

- Gemeenten in de provincie Groningen de komende 

jaren druk doende zijn met alle (nieuwe) gemeentelijke 

taken en extra inspanningen als gevolg van de 

aardgasbevingen en decentralisaties; 

- De provincie de komende jaren van plan is om een 

deel van haar taken te decentraliseren  naar 

gemeenten;  

 

Overwegende dat: 

- Decentralisaties slechts wenselijk zijn als zowel 

taakoverlatende als taakontvangende partij hiertoe 

bereid zijn; 

 

Spreekt uit dat: 

- Decentralisaties van provinciale taken naar 

gemeenten slechts wenselijk zijn als alle betrokken 

partijen daarmee akkoord zijn; 

 

Verzoekt de Griffie dit onder de aandacht te brengen van 

Provinciale Staten en het College van GS van Groningen; 
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en gaat over tot de orde van de dag!  

 

Rein Eisinga, 

GemeenteBelangen  

 

 

De heer Slagter dient namens de fractie van de PvdA de 

volgende moties in. 

 

Motie 2 

buurtbudget 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 2 juli 2015  

 

Constaterende dat 

- Burgernabijheid een hot-item is in de gemeente 

Eemsmond 

- Door onzekerheid ten aanzien van schaal en grootte 

van onze bestuurlijke toekomst op korte termijn vorm 

en inhoud moet worden gegeven aan hoe wij onze 

burgers betrokken kunnen houden 

- De buurtbudgetten hebben bewezen hierin (voorlopig) 

een goede rol te kunnen vervullen 

- Voor buurtbudgetten in het kaderplan enkel nog voor 

2016 een incidenteel budget is opgenomen 

 

Is van mening dat 

We geen oude schoenen moeten weggooien voordat de 

nieuwe gekocht zijn en goed passen 

 

Verzoekt het college 

Om, zo lang als er geen alternatieve mogelijkheid om 

buurtinitiatieven te ontplooien aan onze inwoners wordt 

geboden, een incidenteel budget in de begroting op te 

nemen voor buurtbudgetten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie PvdA- Eemsmond 

Ab Slagter, Lya Groenewoud 

 

 

Motie 3 

Herindeling bij het kaderplan 2016 – 2019 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 2 juli 2015 

 

Constaterende dat: 

- De bestuurlijke vernieuwing na het verschijnen van 

het rapport Grenzeloos Gunnen in februari 2013 al 

enige jaren op de agenda van de raden van de 

Groninger gemeenten staat 

- In bovengenoemde publicatie twee varianten voor 

Noord Groningen worden genoemd; DAL + 

Eemshaven en BMWE zonder Eemshaven 
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- In de zomer van 2013 nog een variant is ontstaan, 

namelijk de G7 variant 

- Laatstgenoemde variant door de betrokken 

gemeenten is verkend en de uitkomsten van deze 

verkenning in december 2013 aan de gemeenteraden 

is voorgelegd 

- De raden van de zeven Noord Groninger gemeenten 

besloten een verdere verkenning te doen naar de G7 

variant en dit onderzoek te verbreden met G3 & G4 

varianten 

- Het traject van onderaf invulling heeft gekregen en 

inwoners van de verschillende gemeenten betrokken 

zijn geweest 

- De uitkomsten van die verkenningen de basis 

vormden voor het debat en de besluitvorming in de 

gemeenteraden van de zeven gemeenten op 31 maart 

- De noodzaak tot opschalen breed wordt 

onderschreven 

- De raden van de zeven gemeenten een divers beeld 

van de bestuurlijke toekomst hebben 

- De provincie een belangrijke verantwoordelijkheid 

heeft in de discussie over de kwaliteit van het 

openbaar bestuur in de provincie Groningen 

 

Overwegende dat: 

- Op basis van de raadsbesluiten in de verschillende 

gemeenten een oplossing ver weg lijkt en de 

standpunten uiteenlopen 

- Op basis van de huidige standpunten van de zeven 

gemeenteraden een patstelling dreigt met het risico 

van ongewenste gevolgen voor de schaal en de 

bestuurskracht van gemeenten 

- Het, gezien de grote opgaven waar Noord Groningen 

voor staat, van groot belang is om vervolgstappen te 

zetten 

 

Spreekt uit dat: 

Het nu zeer gewenst is dat GS, in goede samenspraak met 

gemeenten en hun inwoners, richting geeft aan de 

bestuurlijke inrichting van Noord Groningen en haar visie 

over het bestuurlijke landschap kenbaar maakt 

 

Verzoekt het college: 

Om de strekking van deze motie aan het college van GS, 

de colleges en gemeenteraden van de andere zes Noord 

Groninger gemeenten en Provinciale Staten kenbaar te 

maken 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Fractie PvdA-Eemsmond 

Ab Slagter, Lya Groenewoud 
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Motie 4 

DIFTAR 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 2 juli 2015  

 

Constaterende dat  

- In het kaderplan wordt voorgesteld de 

afvalstoffenheffing fors te verhogen met € 70.000 

extra verhoging per jaar 

- Deze verhoging voor alle inwoners van Eemsmond 

gelijk is 

- Eemsmonders met een smalle beurs door deze 

maatregel dus extra hard geraakt worden 

- Er jaarlijks extreem veel huisvuil in Eemsmond wordt 

ingezameld 

- Deze grote afvalstroom leidt tot hoge kosten voor de 

gemeente Eemsmond 

 

Overwegende dat 

- De invoering van DIFTAR in Eemsmond inwoners de 

mogelijkheid geeft om hun bijdrage aan de 

afvalstoffenverwerking te reduceren door minder 

afval aan te bieden 

- De invoering van DIFTAR in Eemsmond zal leiden tot 

een significante reductie van het aantal aangeboden 

tonnen huishoudelijk afval 

 

Verzoekt het college 

Na te gaan of een besparing ter grote van de in deze 

kadernota genoemde bezuinigingsoptie te behalen valt door 

de invoering van een DIFTAR systeem 

Hierin ook de besparing mee te nemen van een beperkter 

aantal tonnen afval 

In beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor 

onze inwoners 

Deze vergelijking aan de raad aan te bieden bij de 

bespreking van de begroting 2016. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie PvdA-Eemsmond 

Ab Slagter, Lya Groenewoud 

 

 

 

Motie 5 

Eemsmond op weg naar een schonere en duurzamere 

omgeving 

 

De raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering bijeen 

op 2 juli 2015 

 

Overwegende dat: 

- drinkwater in Nederland een goede kwaliteit heeft 

- jaarlijks 500.000 kunststofflesjes, welke dienen als 

verpakkingsmateriaal van bronwater bij het vuil en in 

ons milieu belanden 
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- dit plastic in kleinere deeltjes via zeeleven en vogels 

in onze voedselketen komt 

- 1 miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren 

jaarlijks gedood worden door het plastic in onze 

oceanen 

- voor de productie van 1 plastic flesje 1 liter olie nodig 

is 

- drinkwater aan strengere eisen voldoet en zelfs 210 

keer goedkoper is dan flessenwater (prijspeil 

2014/2015) 

- er een alternatief voor handen is in de vorm van een 

her te vullen waterfles, oftewel een bidon 

- op eenvoudige wijze raad en college een bijdrage 

kunnen leveren aan een duurzamere leefomgeving 

 

Verzoekt het college om: 

 

- tijdens vergaderingen van de raad over te gaan tot 

het gebruik van her te vullen waterflessen, waarbij 

raad en college gebruik zou kunnen maken van de 

door de fractie van de PvdA aangeboden Dopper 

bidons. Deze zijn herbruikbaar en BPA-vrij in 

tegenstelling tot PET-waterflesjes. Door de aanschaf 

van Dopper bidons worden waterprojecten van Simavi 

in Nepal gesteund 

- op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan 

een schoner en duurzamer leefklimaat 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

PvdA Eemsmond:   Ab Slagter en Lya Groenewoud 

 

In reactie op het verzoek van mevrouw Visser zegt 

wethouder Herkströter toe dat drie memo's inzake de stand 

van zaken van de Wmo, jeugdzorg en de participatiewet 

aan de raad zullen worden verstrekt. Ook wordt een 

overzicht met de stand van zaken met betrekking tot de 

persoonsgebonden budgetten aan de raad versterkt (eind 

dit jaar). 

 

De raad heeft als volgt besloten. 

 

Motie 1: unaniem aangenomen 

 

Motie 2: ingetrokken op grond van de toezegging van 

wethouder Sienot dat het college  voorstellen om de 

buurtbudgetten in stand te houden zal meenemen bij de 

begrotingsbehandeling. 

 

Motie 3: met 2 stemmen voor (fractie van de PvdA) en 15 

stemmen tegen verworpen 

 

Motie 4: met 5 stemmen voor (PvdA, CU en VVD) en 12 

stemmen tegen verworpen 

 

Motie 5:  

De heer Eisinga geeft een stemverklaring:  
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"Namens mijn fractie kan ik zeggen dat we ieder voor zich 

zullen gaan stemmen: ja of nee, voor of tegen deze motie. 

Wat ons allemaal bezighoudt is- ( plastic van de flesjes 

helemaal mee eens)- maar waarom nemen we dan niet 

gewoon de waterkan weer. Dan heb je helemaal geen 

flesjes nodig". 

 

Met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen (mevrouw 

Zuidema en de heer Martini) aangenomen. 

 

De heer Rozema geeft namens de fractie de ChristenUnie 

een stemverklaring: 

"We willen graag een stemverklaring afleggen dat gaat 

over de kwestie van 1 procent verhoging van OZB in 2018. 

Daar zijn we op dit moment op tegen. We willen ons op 

termijn bezinnen of dit nodig is, maar nu niet. We stemmen 

tegen. 

Wat betreft de kwestie van de grafrechten komt er 

onderzoek naar de kostendekkendheid enz. Ook op dat 

punt willen we eerst meer duidelijkheid. We zijn op dit 

moment tegen de forse verhoging van grafrechten". 

 

De raad besluit: 

om in te stemmen met het Kaderplan 2016 - 2019, 

inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2015 op het 

meerjarenperspectief 2016-2019, en het college de 

opdracht te geven op basis hiervan en op basis van de 

beraadslaging in de raad de begroting 2016 met 

bijbehorende meerjarenraming verder uit te werken. 

6 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijzigingen nummers 6, 7 en 8 

overeenkomstig het voorstel van het college vast te stellen 

 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 17 september 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


