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

donderdag 5 november 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 (later) 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 (later) 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 (later) 

Wethouder de heer T. Berends 

 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

heren van de Wal, van Kleef en Sienot binnengekomen dat 

zij later komen. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Najaarsrapportage 2015 De raad besluit: 

 in te stemmen met de financiële voorstellen in de 

Najaarsrapportage 2015; 

 het overschot van de Najaarsrapportage van              

€ 467.117, toe te voegen aan de Algemene Reserve; 

 een bedrag van € 245.146 over te hevelen van 2015 

naar 2016 via de reserve jaarovergang; 

 de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen. 

4 Programmabegroting 2016 De heer Dijkhuis dient een motie (motie 1) in: 

 

Motie:  

Uitbetaling (inhuur)kosten aardbevingsdossier door NAM/EZ 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter 

behandeling van bovenvermeld onderwerp; 

 

Overwegende dat: 

- Eemsmond, zoals zovele gemeenten, sinds 2013 

aanzienlijke extra (inhuur)kosten moet maken in het 

aardbevingsdossier; 

- Dit voor onze begroting 2016 al een bedrag van 

350.000 euro aan inhuur betreft; 
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- Declaratie van deze kosten bij het ministerie van EZ 

en de NAM een langdurig en moeizaam proces is en 

er nog geen zicht is op een positieve uitkomst; 

 

Spreekt uit dat: 

- EZ en de NAM de maatschappelijke en morele plicht 

hebben om deze kosten aan de gemeente te 

vergoeden, omdat ze ontstaan als uitvloeisel van door 

hen toegestane en uitgevoerde mijnbouwactiviteiten 

met alle gevolgen van dien;  

 

Roepen het college op: 

- De NAM, EZ en de NCG op de hoogte te stellen van 

deze motie en de wens van de Raad van Eemsmond 

tot uitbetaling van kosten zoals voornoemd; 

- Deze motie in afschrift te zenden aan de Tweede 

Kamer der Staten Generaal, de Groninger gemeenten 

en het provinciaal bestuur. 

 

en gaat over tot de orde van de dag! 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond 

2. Linda Visser, SP 

3. Alie Spijk, CDA 

4. Peter op ’t Holt, D’66  

5. Bert Rozema, ChristenUnie 

6. Ab Slagter, PvdA 

7. Lammert Westerhuis, VVD 

 

De heer Dijkhuis dient een motie (motie 2) in: 

 

Motie:  

Herijking investeringsruimte 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter 

behandeling van bovenvermeld onderwerp; 

 

Overwegende dat: 

- Eemsmond voor de komende jaren grote ambities 

kent op het terrein van leefbaarheid, ruimtelijke 

ordening, infrastructuur en woonbeleid en het sociaal 

domein; 

- Veel projecten op dit moment nog als PM post zijn 

ingeboekt; 

- Onze reservepositie, alhoewel slinkend, 

gefragmenteerd maar niet onaanzienlijk is, onze 

investeringsruimte beperkt is / er weinig vrij 

aanwendbare middelen zijn; 
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Spreekt uit dat: 

- Herschikking van de reserves, en vervroegd aflossen 

van bestaande investeringen met maatschappelijk 

nut, ruimte biedt om voor de komende jaren een 

(structureel) investeringsbudget te creëren waarmee 

Eemsmond haar ambities verwezenlijken kan;  

 

Verzoekt het college: 

- Bij de voorjaarsnota 2016 een kadernotitie Reserves 

en Voorzieningen aan de raad te presenteren die 

ingaat op bovenstaande ontwikkelingen / wensen en 

die tot doel heeft om onze reservepositie te koppelen 

aan het gemeentelijke ambitieniveau; 

 

en gaat over tot de orde van de dag! 

 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond 

2. Linda Visser, SP 

 

De heer Dijkhuis dient een motie (motie 3) in: 

 

Motie  

Toekomstvisie Onderdendamsterweg 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter 

behandeling van bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- De onderhoudstoestand van de Onderdendamsterweg 

al sinds 2009 onderwerp van discussie is in deze 

raad; 

 

Overwegende dat: 

- Eemsmond diverse pogingen heeft gedaan om de 

wegkwaliteit, en dan met name de bermen, te 

verbeteren; 

- De kwaliteit en de functionaliteit van de weg zeer 

verschillend worden beleefd; 

 

Spreekt uit dat: 

- Een extern onderzoek naar de (onderhouds)toestand 

van de Onderdendamsterweg gewenst is; 

- Dit onderzoek oplossingsrichtingen dient te bieden 

waarmee het gebruik van de weg in overeenstemming 

wordt gebracht met de wegstructuur;  

 

Verzoekt het college: 

- Het onderzoek zoals hierboven beschreven uit te laten 

voeren, dekking hiervoor te zoeken in de reserve 
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infrastructuur, en de uitkomsten hiervan zo spoedig 

mogelijk aan de raad te presenteren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag! 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond 

 

De heer Dijkhuis dient een motie (motie 4) in: 

 

Motie  

Verplaatsing aardgascondensaat 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter 

behandeling van bovenvermeld onderwerp; 

 

Overwegende dat: 

- Noordgastransport geen werkelijke en wezenlijke 

stappen wil zetten om het aardgascondensaat bij 

Roodeschool te verplaatsen terwijl ze eerder wel die 

indruk had gewekt; 

- Het bedrijf daarmee geen blijk geeft van enige 

maatschappelijke betrokkenheid; 

- De leefbaarheid van onze gemeente zeer gebaat is bij 

verplaatsing van genoemd condensaat; 

- Aanleg van de spoorverbinding naar de Eemshaven 

daarvoor een eenmalige unieke kans biedt; 

 

Spreekt uit dat: 

- Werk met werk gemaakt moet worden en alle 

betrokken partijen (Noordgastransport, rijk, provincie, 

gemeente en andere stakeholders) een ultieme 

inspanning moeten leveren en de maatschappelijke 

plicht moeten voelen om het aardgascondensaat te 

verplaatsen; 

- Noordgastransport hierbij stappen moet zetten als ze 

enige maatschappelijke betrokkenheid voelt; 

 

Roepen het college op: 

- Alle betrokken partijen op te roepen de strekking van 

deze motie na te volgen en als college op de huidige 

manier verder te werken om het gewenste resultaat 

te bereiken; 

- Deze motie in afschrift te zenden aan de betrokken 

partijen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag! 

 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond 

2. Linda Visser, SP 

3. Alie Spijk, CDA 
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4. Peter op ’t Holt, D’66  

5. Bert Rozema, ChristenUnie 

6. Ab Slagter, PvdA 

7. Lammert Westerhuis, VVD 

 

De heer Rozema dient een motie (motie 5) in: 

 

Motie  

“inzet uitkeringsgerechtigden tot verbetering van de 

leefomgeving” 

 

De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond in 

vergadering bijeen op donderdag, 5 november 2015 

 

Constaterende dat: 

- er sprake is van vervuiling in dorpen, wijken en langs 

doorgaande fietsroutes in Eemsmond;  

- het schoonhouden van dorpen, etc. inzet van de 

nodige financiële en personele middelen vergt; 

- in een aantal gemeenten projecten lopen waarbij 

bijstandgerechtigden worden ingezet voor het 

onderhoud van de leefomgeving, zoals straten, 

pleinen en wegbermen;  

- in een aantal gemeenten projecten lopen waarbij 

bijstandsgerechtigden ingezet worden; 

- de mogelijkheden hoe aan dat onderhoud invulling te 

geven heel divers kunnen zijn zoals: 

 inzet van bijstandsgerechtigden op basis van 

vrijwilligheid of verplichting als tegenprestatie; 

 in vaste of tijdelijk dienstverband aanstellen van 

bijstandsgerechtigden (den Haag); 

 inhuur van WSW-ers; 

 werkzoekenden met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt in het kader van een re-integratie 

project aanstellen.      

 

Is van mening dat: 

- het aanzicht van dorpen, etc. van groot belang is voor 

recreatie en toerisme in Eemsmond;  

- vervuiling tegen gegaan dient te worden ook vanuit 

het oogpunt van milieu en het in standhouden van 

een goede leefomgeving;  

- door de inzet van bijstandgerechtigden op basis van 

vrijwilligheid, als tegenprestatie er sprake is van een 

win-win situatie dat wil zeggen: zinvolle arbeid van 

kansarmen op de arbeidsmarkt en verbetering van 

milieu en leefomgeving;    

 

Verzoekt het college: 

een voorstel uit te werken met als primaire doelen het 

bieden van zinvolle arbeid voor kansarmen op de 

arbeidsmarkt en de verbetering van milieu en leefomgeving 

in Eemsmond en dit voorstel begin 2016 ter besluitvorming 

voor te leggen aan de raad.     

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Namens de ChristenUnie fractie Eemsmond: 

Bert Rozema 

Harry Woltjer 

 

De heer Rozema dient een motie (motie 6) in: 

 

Motie  

"Investeren in relaties" in Eemsmond 

 

De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond in 

vergadering bijeen op donderdag 05-11-15 

 

Constaterende dat: 

- Het aantal echtscheidingen toeneemt; 

- Kinderen vaak de dupe zijn van relatieproblemen; 

- Maatschappelijke kosten hiervan hoog zijn en nog 

steeds toenemen; 

- De gemeente een regierol heeft als het gaat om 

prenatale voorlichting aan aanstaande ouders (Wet 

publieke gezondheid, Artikel 2, tweede lid onder c); 

- In 2009 de BDU Centra voor Jeugd en Gezin 

verhoogd is met een structurele bijdrage van in totaal 

5,6 miljoen per jaar (voor alle gemeenten samen) voor 

prenatale voorlichting; 

- De Jeugdwet gemeenten expliciet een taak geeft als 

het gaat om bijvoorbeeld het voorkomen van 

opvoedingsproblemen, het versterken van het 

opvoedkundig klimaat in gezinnen en het bevorderen 

van de veiligheid van de jongere in de opvoedsituatie 

(art.2.1); 

 

Overwegende dat: 

- Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) recent in het 

visiedocument voor gemeenten 'Steun voor 

aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding' 

concludeert dat het belangrijk is dat in de 

informatievoorziening naar ouders expliciet aandacht 

is voor de voorbereiding op het omgaan en de 

interactie met de baby (opvoeding), én de transitie 

naar ouderschap (o.a. eigen emoties als van ouders 

en hoe dit de relatie tussen partners kan beïnvloeden); 

- Een breed preventief ondersteuningsaanbod voor álle 

aanstaande ouders gericht op de transitie naar 

ouderschap in Eemsmond ontbreekt; 

- Preventie door te investeren in relaties veel ellende 

kan voorkomen; 

- De gemeente volgens de WPG een nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid moet hebben, waarin de 

gemeentelijke doelstellingen ter uitvoering van onder 

andere prenatale voorlichting moeten zijn uitgewerkt; 

 

Verzoek het college" 

- Vòòr april 2016 met een notitie te komen waarin ze 

komt met: 

 een visie op de rol van de gemeente als het gaat 

om het versterken van relaties; 
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 informatie over de omvang van de kosten van 

echtscheidingen en relatiebreuken waar kinderen 

bij betrokken zijn in de gemeente en de 

(maatschappelijke) gevolgen daarvan; 

 een overzicht van de wijze waarop de gemeente 

nu invulling geeft aan haar regierol als het gaat 

om prenatale voorlichting aan aanstaande ouders 

en op welke wijze de gemeente verder investeert 

in relaties; 

 ideeën over kansen die er liggen voor 

gemeentelijk beleid als het gaat om het 

investeren in relaties. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de ChristenUnie fractie Eemsmond: 

Bert Rozema 

Harry Woltjer 

 

De heer Westerhuis dient een motie (motie 7) in: 

 

Motie 

 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter 

behandeling van de begroting 2016. 

 

Overwegende dat : 

- De gemeente Eemsmond voor de niet-woningen een 

van de duurste gemeenten is t.a.v. de OZB. 

- Dat er een scheefgroei is ontstaan tussen de OZB-

tarieven van woningen en niet-woningen. 

- LTO maakt zich zorgen over deze ontwikkeling 

- Dit slecht imago van de gemeente Eemsmond om een 

nieuw bedrijf te vestigen. 

- Dit slecht is voor de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. 

 

Spreekt uit dat: 

- De gemeente Eemsmond deze scheefgroei verkleint. 

 

Roept het college op: 

- Om in overleg met LTO en het MKB de mogelijkheden  

te onderzoeken om deze scheefgroei te verkleinen. 

- De vorderingen die in dit overleg gemaakt zijn aan de 

raad te rapporteren. 

- De aanpak van de scheefgroei om te zetten in beleid 

dat daadwerkelijk deze scheefgroei verkleint.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Lammert Westerhuis, fractie VVD Eemsmond 

 

 

De heer Westerhuis dient een amendement (amendement 

1) in: 
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Amendement 1 

 

Onderwerp: verhoging OZB-tarieven met 3,5% voor 2016 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 5 november 2015 

 

Constateert dat: 

- Er is nauwelijks inflatie. 

- Hierdoor is er geen aanleiding het tarief zo fors te 

verhogen. 

- Dit soort verhogingen alleen maar inflatie veroorzaakt. 

 

Overwegende dat: 

- Het college zich meer had mogen inspannen om de 

begroting op een andere wijze sluitend te krijgen. 

 

Spreekt als haar mening uit: 

- Dat het automatisme waarmee de gemeente  steeds 

de OZB-tarieven verhoogt nu maar eens moet 

stoppen. 

 

Te wijzigen in: 

- De verhoging van de OZB-tarieven voor 2016 te 

wijzigen van 3,5% naar 2,5% . 

 

Ondertekening en naam: 

 

Fractie VVD Eemsmond         Lammert Westerhuis 

 

 

De heer Westerhuis wijzigt dit amendement als volgt. 

 

Amendement 1 (gewijzigd) 

 

Onderwerp: verhoging OZB-tarieven met 3,5% voor 2016 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op 5 november 2015 

 

Constateert dat: 

- Er is nauwelijks inflatie. 

- Hierdoor is er geen aanleiding het tarief zo fors te 

verhogen. 

- Dit soort verhogingen alleen maar inflatie veroorzaakt. 

 

Overwegende dat: 

- Het college zich meer had mogen inspannen om de 

begroting op een andere wijze sluitend te krijgen. 

 

Spreekt als haar mening uit: 

- Dat het automatisme waarmee de gemeente  steeds 

de OZB-tarieven verhoogt nu maar eens moet 

stoppen. 

 

Te wijzigen in: 

- De verhoging van de OZB-tarieven voor 2016 te 
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wijzigen van 3,5% naar 2,5% indien het resultaat van 

de decemberrapportage het toelaat. 

 

Ondertekening en naam: 

Fractie VVD Eemsmond         Lammert Westerhuis 

 

 

Mevrouw Spijk dient een amendement (amendement 2) in: 

 

Amendement 

 

Voorgesteld wordt om de gegraafrechten fasegewijs te 

verhogen in 4 jaar met als dekking: 

- rente bovenwijkse voorziening € 6000 

- rente afkoopsom graven ongeveer € 16000 

- restant uit de algemene reserve 

 

Fractie CDA en fractie CU 

 

 

Mevrouw Spijk dient een wijzigingsvoorstel in op de motie 

van de ChristenUnie (motie 5). De gewijzigde motie luidt 

als volgt: 

 

Motie  

“inzet uitkeringsgerechtigden tot verbetering van de 

leefomgeving” 

 

De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond in 

vergadering bijeen op donderdag, 5 november 2015 

 

Constaterende dat: 

- er sprake is van vervuiling in dorpen, wijken en langs 

doorgaande fietsroutes in Eemsmond;  

- het schoonhouden van dorpen, etc. inzet van de 

nodige financiële en personele middelen vergt; 

- in een aantal gemeenten projecten lopen waarbij 

bijstandgerechtigden worden ingezet voor het 

onderhoud van de leefomgeving, zoals straten, 

pleinen en wegbermen;  

- in een aantal gemeenten projecten lopen waarbij 

bijstandsgerechtigden ingezet worden; 

- de mogelijkheden hoe aan dat onderhoud invulling te 

geven heel divers kunnen zijn zoals: 

 in vaste of tijdelijk dienstverband aanstellen van 

bijstandsgerechtigden (den Haag); 

 inhuur van WSW-ers; 

 werkzoekenden met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt in het kader van een re-integratie 

project aanstellen.      

 

Is van mening dat: 

- het aanzicht van dorpen, etc. van groot belang is voor 

recreatie en toerisme in Eemsmond;  

- vervuiling tegen gegaan dient te worden ook vanuit 

het oogpunt van milieu en het in standhouden van 

een goede leefomgeving;  
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- er sprake is van een win-win situatie dat wil zeggen: 

zinvolle arbeid van kansarmen op de arbeidsmarkt en 

verbetering van milieu en leefomgeving;    

 

Verzoekt het college: 

een voorstel uit te werken met als primaire doelen het 

bieden van zinvolle arbeid voor kansarmen op de 

arbeidsmarkt en de verbetering van milieu en leefomgeving 

in Eemsmond en dit voorstel begin 2016 ter besluitvorming 

voor te leggen aan de raad.     

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de ChristenUnie fractie Eemsmond: 

Bert Rozema 

Harry Woltjer 

 

Namens het CDA 

Alie Spijk 

Jan van de Wal 

Harma Venhuis 

 

Amendement 1 (gewijzigd) wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met 2 stemmen voor en 15 

stemmen tegen verworpen. 

 

Mevrouw Spijk legt de volgende stemverklaring af: 

"Op zich vinden we het amendement heel sympathiek, 

maar aangezien er geen dekking achterligt stemmen we 

tegen." 

 

De heer Dijkhuis legt de volgende stemverklaring af: 

"We volgen mevrouw Spijk in deze, want uiteindelijk blijkt 

dat we toch geen structurele dekking kunnen vinden en 

dan moeten we het ook niet doen. Hoewel we het wel een 

zeer sympathieke gedachte vinden." 

 

Amendement 2 wordt ingetrokken door mevrouw Spijk. 

 

Motie 1 wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 2 wordt ingetrokken op grond van de toezegging van 

wethouder Berends dat een kaderstellende notitie reserves 

en voorzieningen aan de raad zal worden voorgelegd. 

 

Motie 3 wordt aangehouden.  

 

Motie 4 wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 5 (gewijzigd) wordt ingetrokken op grond van de 

toezegging van wethouder Herkströter dat gemeente op 

grond van de participatiewet al bezig is om meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 

krijgen. Het college zal hier nader duiding aangeven. 

 

Motie 6 wordt ingetrokken. 
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Motie 7 wordt met 1 stem voor en 16 stemmen tegen 

verworpen.  

 

De heer Dijkhuis legt de volgende stemverklaring af: 

"De motie komt als je hem doorleest wel over als 'hier zit 

iets in', maar we hebben inmiddels duidelijk gekregen dat 

het verhaal van de OZB en de agrarisch gebonden bedrijven 

toch even iets anders zit, omdat 3,5 procent van het aantal 

objecten 6,9 procent opbrengt. Voor ons een helderder 

verhaal en reden om niet met de motie mee te gaan." 

 

De heer Westerhuis de volgende stemverklaring af: 

"Ik stem voor met in achtneming dat ik de 3,5 procent 

verhoging van de OZB tarieven graag in 2,5 procent 

gewijzigd had willen zien." 

 

De heer Rozema de volgende stemverklaring af: 

"We stemmen voor behoudens het feit dat we nog steeds 

ons standpunt handhaven wat we al bij de kaderstelling 

hebben geuit dat we tegen de wel erg forse verhoging van 

de begraafrechten zijn." 

 

De heer Slagter de volgende stemverklaring af: 

"Onze fractie hecht erg aan een keuze op basis van gevoel 

en emotie als het gaat om cremeren of begraven en we 

vinden de verhoging die voorgesteld wordt een te hoge 

verhoging voor mensen met lage inkomens om zo de keuze 

te kunnen maken. We zijn tegen de verhoging van de 

begraafrechten. Verder zullen we instemmen met de 

begroting." 

 

De raad besluit: 

 de Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 

2017-2019 vast te stellen; 

 het saldo van 2016 (incidenteel) te onttrekken aan de 

algemene reserve; 

 de subsidieplafonds 2016 vast te stellen conform de 

bijlage subsidiejaarprogramma 2016 in het bijlagenboek; 

 het aangepaste normenkader vast te stellen; 

 het intern controleplan 2015-2017 voor kennisgeving 

aan te nemen; 

 de begroting 2016 overeenkomstig bovenstaande 

voorstellen te wijzigen middels een eerste 

begrotingswijziging. 

5 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 19 november 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter,           griffier, 


