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

donderdag 4 juni 2015 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; 

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

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: 

De heer L. Westerhuis (fractie VVD) 

Mevrouw H.W. Groenewoud (fractie PvdA) 

 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

verhindering binnengekomen van mevrouw Groenewoud en 

de heer Westerhuis. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers gemeld. 

4 Vaststelling besluitenlijst: 

21 mei 2015 

De raad besluit: 

de besluitenlijst van 21 mei 2015 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 Er zijn geen mededelingen. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Er is een schriftelijke terugkoppeling van de informele AB 

bijeenkomst  van Ability gehouden op 12 mei jl. De raad 

heeft hiervan kennisgenomen. 

6 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijziging nummer 5 overeenkomstig het 

voorstel van het college vast te stellen 

7 Vragenuur De fracties van PvdA en Gemeentebelangen hebben vragen 

gesteld over: Normen kwikuitstoot, Economic Board en 

Internet en glastuinbouw. Het college heeft deze vragen 

beantwoord. 

8 Ontwerpbegroting 2016 en 

jaarstukken 2014 

vuilverwerkingsbedrijf 

De raad besluit: 

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de 

jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke regeling 
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Noord-Groningen Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

9 Financiële jaarstukken 

2014, tweede actualisatie 

begroting 2015 en 

begroting 2016 GR 

Publieke Gezondheid en 

Zorg 

De raad besluit: 

geen zienswijzen in te dienen op de: 

- financiële jaarstukken 2014; 

- tweede actualisering begroting 2015 PG&Z; 

- begroting PG&Z 2016.  

 

10 Rekening 2014 

Volkskredietbank Noord-

Oost Groningen 

De raad besluit: 

om in te stemmen met de jaarstukken 2014 van de 

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen.  

11 Conceptjaarrekening 2014 

Ability 

In antwoord op de vraag van de heer Slagter ‘hoe 

omgegaan wordt met medewerkers van Ability die op basis 

van hun arbeidscontract het recht hebben om niet 

gedetacheerd te hoeven worden’ zegt wethouder 

Herkströter toe dat het college hier navraag naar zal doen. 

Ook wordt de vraag van de heer Rozema ‘in hoeverre kan 

dit in de toekomst leiden tot problemen als het gaat om het 

halen van de vereiste quota met betrekking tot de 

uitstroom’ hierbij betrokken. De wethouder zal de raad 

hierover nader rapporteren. 

 

In reactie op het verzoek van de heer Dijkhuis om aandacht 

te besteden aan de forse stijging van de post ‘onbetaald 

verzuim’ zegt wethouder Herkströter toe dat het college 

hier later op terug komt, omdat nu niet duidelijk is wat 

hiermee wordt bedoeld. 

 

In antwoord op het verzoek van de heer Dijkhuis om nader 

te worden geïnformeerd over de onderlinge verhoudingen 

tussen Ability en Werk op Maat zegt wethouder 

Herkströter toe om de raad helder te maken hoe Ability en 

Werk op Maat zich tot elkaar verhouden met de nieuwe 

uitvoeringorganisatie hierbij in het achter hoofd. 

 

De raadsvoorzitter zegt toe dat de statuten van de 

Gemeenschappelijke Regeling Ability aan de raad zullen 

worden uitgereikt. 

   

De raadsvoorzitter zegt toe dat in een korte memo zal 

worden verwoord hoe de beraadslagingen zijn verlopen. In 

de memo worden de volgende zienswijzen beschreven: 

- De raad ziet het liefst dat het positieve resultaat 

terugvloeit naar de algemene middelen van de 

deelnemende gemeenten, zodat zij een vrije 

besteding van deze middelen kunnen aangeven. Nu 

gebleken is dat dit statutair niet mogelijk is kan als 

gedachte mee worden gegeven om deze storting 

aan te wenden voor re-integratietrajecten; 

- Aandacht wordt gevraagd voor de omvang van de 

groep medewerkers die op grond van hun contract 

niet hoeven mee te werken aan een detachering 

terwijl de mogelijkheden er toe wel zijn en of dit 

risico’s met betrekking tot het halen van uitstroom 

quota met zich mee brengt. 

 

Mevrouw Voskuil dient namens de fractie van de SP 

mondeling het volgende amendement in. Voorgesteld 
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wordt om de zinsnede “en is tevreden met het positieve 

resultaat” te schrappen (tweede aandachtsstreepje). Dit 

voorstel lijkt geen meerderheid te hebben en daarom wordt 

het voorstel niet in stemming gebracht. Het voorstel wordt 

als zodanig in getrokken. 

 

Bij monde van de raadsvoorzitter wordt voorgesteld om  de 

claim op de storting (dat wil zeggen: aan te wenden voor 

re-integratietrajecten) (eerste aandachtsstreepje) te laten 

staan om een signaal af te geven richting het bestuur van 

Ability. Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het 

voorstel wordt met 5 stemmen voor en 10 stemmen tegen 

verworpen. 

 

De heer Dijkhuis dient namens de fractie van 

Gemeentebelangen mondeling het volgende voorstel in. 

Voorgesteld wordt om het overschot dat nu in de 

algemene reserve van Ability  gestort wordt,  in mindering 

te brengen op het resultaat van volgend jaar en in de 

begroting voor het volgende jaar  vanuit Eemsmond de 

bijdrage te verlagen. 

Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het voorstel 

wordt met 14 stemmen voor en 1 stem tegen 

aangenomen. 

 

De raad besluit: 

met inachtneming van de korte memo waarin het gevoelen 

van de raad zal worden verwoord en welke aan  de 

vertegenwoordigers van de raad in het AB zal worden 

aangereikt met het verzoek de inhoud in te brengen in de 

desbetreffende bestuursvergadering: 

 

- In te stemmen met de concept jaarrekening 2014 

van Ability  

- Akkoord te gaan met de inhoud van de concept 

jaarstukken 2014 en is tevreden met het positieve 

resultaat 

 

12 (her)benoeming leden 

commissie voor bezwaar 

en beroep 

De raad besluit (bij acclamatie): 

 

In te stemmen met  

- het verlenen van eervol ontslag aan mevrouw Naves, 

mevrouw Buikema, mevrouw Visser, de heer Van den Berg 

en de heer Vermeer als lid, respectievelijk voorzitter van de 

adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften; 

 

-de (her)benoeming van de leden voor de 

bezwaarschriftencommissie en dientengevolge de volgende 

personen te benoemen als lid van de bezwarencommissie: 

 

Als voorzitter: de heer mr. A. Tollenaar 

Als lid: de heer mr. drs. W.H. Everts, de heer ir. D. van der 

Kellen, de heer mr. E.E. Huisman, de heer mr. C.F.M. 

Jungerman, mevrouw mr. N.G Hoogstra  en de heer mr. 

B.H. Abbing. 

13 Bestemmingsplan 

Noordpolderzijl 

De raad besluit: 

het bestemmingsplan Trekkershutten Noordpolderzijl vast 
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(trekkershutten) te stellen. 

14 Herziening exploitatie 

opzetten 

De raad besluit: 

de herziene exploitatie opzetten: Almersma, LTS locatie en 

Scherphorn Noord 2015 vast te stellen; 

de percelen die gelegen zijn in Scherphorn Zuid en De Laan 

Zuid over te hevelen naar "Niet In Exploitatie Genomen 

Gronden" (NIEGG). 

15 Wijziging 

afvalstoffenverordening-

alternerend inzamelen 

Op verzoek van de heer Eisinga wordt het voorstel in 

stemming gebracht. Het voorstel wordt met 10 stemmen 

voor en 5 stemmen tegen aangenomen. 

 

De raad besluit: 

In principe over te gaan tot wijziging van de 

Afvalstoffenverordening betreffende artikel 10 Frequentie 

van inzamelen en dit voornemen ten behoeve van inspraak 

6 weken ter inzage te leggen.  

In het geval dat geen zienswijzen worden ingediend, in te 

stemmen met de handelswijze dat u geacht wordt definitief 

te hebben ingestemd met het initiële voorstel. 

16 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 18 juni 2015 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


