Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 19 maart 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, 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;
Afwezig met kennisgeving: de heer E. Dijkhuis (Gemeentebelangen) en wethouder de heer
T. Berends.
Besluiten en toezeggingen

1

agendapunt
Opening

2
3
4a

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling besluitenlijst 5
maart 2015

4b

Vaststelling takenoverzicht
kerntakendiscussie
Ingekomen stukken

5a

5a
5a
5b
6

7
8

Mededelingen
LTA en bijlage
Terugkoppeling verbonden
partijen
Begrotingswijzigingen

Kaderstelling hokken en
ketenbeleid
Integraal Veiligheid Beleid
2015-2018

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van
verhindering is binnen gekomen van de heer Dijkhuis en
wethouder Berends.
De (gewijzigde) agenda wordt conform vastgesteld.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
De raad besluit:
de besluitenlijst van 5 maart 2015 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit het takenoverzicht kerntakendiscussie vast
te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De LTA (met bijlage) wordt conform vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De raad besluit:
De begrotingswijziging nummer 4 overeenkomstig het
voorstel van het college vast te stellen.
De raad besluit :
om de kaders, zoals beschreven, vast te stellen.
De raad besluit:
het beleidsplan IVB 2015 - 2018 vast te stellen en
het college te verzoeken het jaarlijkse uitvoeringsplan en de
tweejaarlijkse evaluatie aan de raad bekend te maken.
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9

10

Communicatie paragraaf in
beleidsnota Antennebeleid
gemeente Eemsmond
Sluiting

De raad besluit:
De beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente Eemsmond’ aan
te vullen met de paragraaf 'communicatie'.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 23 april 2015

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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