Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 19 november 2015 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, 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
1
Opening
2

3
4

5a

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten
van verhindering ontvangen.
Vaststelling agenda
Er zal aansluitend aan de openbare vergadering nog een
besloten vergadering plaatsvinden.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststelling van de
De besluitenlijsten van 15 oktober en 5 november 2015
besluitenlijsten: 15 oktober worden overeenkomstig de opgestelde concepten
2015 en 5 november 2015 vastgesteld.
Ingekomen stukken
De heer Op 't Holt verzoekt om de notitie van mevrouw
Heite (ingekomen stuk A4) ter afdoening in handen van het
college te stellen met het verzoek om de antwoordbrief dtk
van de griffie voor de raad ter inzage te leggen (categorie
B) in plaats van 'voor kennisgeving aan te nemen'. Dit is
akkoord.
Op verzoek van de heer Dijkhuis wordt de brief aangaande
interbestuurlijk toezicht van de Provincie (ingekomen stuk
A2) ter afdoening in handen van het college gesteld met
het verzoek om de antwoordbrief dtk van de griffie voor de
raad ter inzage te leggen (categorie B) in plaats van 'voor
kennisgeving aan te nemen'.
De raad besluit :
Met inachtneming van bovenstaande in te stemmen met de
aangegeven wijze van afhandeling van de ingekomen
stukken.
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5a
5a

Mededelingen
LTA en bijlage

5b)
6

Terugkoppeling verbonden
partijen
Begrotingswijzigingen

7

Vragenuur

8

Concept
Meerjarenprogramma
Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen 20162020

Er zijn geen mededelingen.
De LTA en de bijlage zullen conform worden afgehandeld.
Opgemerkt wordt dat de notitie inzake visie op de
toekomst van de muziekschool Hunsingo verplaatst wordt
naar de raadsvergadering van 17 december aanstaande.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De begrotingswijziging 13 van het jaar 2015 en 1 van het
jaar 2016 worden overeenkomstig het voorstel van het
college vastgesteld.
De fractie van GemeenteBelangen heeft vragen gesteld
over de buurtschouw. De vragen zijn beantwoord.
Mevrouw Visser dient de volgende motie in:

Motie
burgernabijheid
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 19-112015
Constaterende dat:



De Nationaal Coördinator Groningen een nieuw
instituut is.
De Nationaal Coördinator in de persoon van Hans
Alders een rol met een taakstelling heeft om naast
het versterken van infrastructuur en steen ook te
bouwen aan herstel van vertrouwen.



Op dit moment de invulling die aan de rol Nationaal
Coördinator niet geheel overeenkomt met hetgeen
een groot deel van de bevolking behoefte aan
heeft. Namelijk een onafhankelijk persoon die
bovenal de belangen van de inwoners van het
bevingsgebied behartigt en de vertaalslag maakt
naar “Den Haag” en de NAM.



Het huidige plan wat voorligt geschreven is vanuit
Den Haag voor de Groningers

Overwegende dat:






Meedenken, meedoen en daadwerkelijk gehoord
worden leidt tot een herstel van vertrouwen
De burgernabijheid en betrokkenheid wel in woord
genoemd wordt maar niet duidelijk als rode draad
zichtbaar is in de uitwerking.
Naar aanleiding van de reacties op het plan van de
NCG, de NCG aangeeft geschrokken te zijn van de
volkswoede en het gebrek aan vertrouwen. Wat
schetst dat ten tijde van het schrijven van het MJP
dit gevolg onderschat en onderkend is.
De Nationaal Coördinator Groningen niet alleen het
gebied moet kennen maar ook daadwerkelijk inzet
moet plegen om naast de bevolking te komen staan
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De burger centraal laten staan een andere inzet
vraagt dan tot op heden gedaan is.



Het van belang is om de bevolking en het lokaal
bestuur te betrekken bij de totstandkoming en
uitvoering van het plan, wil men dit ook gaan
dragen.

Spreekt uit / is van mening dat:


De Nationaal Coördinator inventariseert wat de
verwachtingen vanuit de bevolking en het lokaal
bestuur zijn betreffende zijn rol en taakstelling.



De Nationaal Coördinator op deze uitkomsten zijn
handelen op aanpast. Vanaf heden de inzet gericht
op de “ burger centraal” ook in de vorm van beleid
op het gebied van burgernabijheid en betrokkenheid
in de uitvoering terugkomt, dit als leidraad voor het
herstel van vertrouwen



In het definitieve plan de burgernabijheid en
betrokkenheid een prominente rol moeten krijgen in
het verdere proces en de uitvoering .
Er meer aandacht moet komen voor de sociaal
emotionele gevolgen van de uitwerking van dit
plan, hoe het vertrouwen te herstellen en de burger
echt centraal te zetten in het verdere proces van de
uitvoering.
Het een plan VAN de Groningers moet worden in
plaats van een plan VOOR de Groningers!





Verzoekt het college:



Om deze motie als zienswijze door te sturen aan
alle relevante partijen (Kabinet, Tweede Kamer,
Gemeenten, de NCG en de NAM)
Zich hier hard voor te maken op momenten van
inspraak vanuit het college.

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

Linda Visser

De heer Eisinga dient de volgende motie in:
Motie
Zienswijze op Concept Meerjarenprogramma NCG
De raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering bijeen
ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;
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Overwegende dat:
- De gemeente Eemsmond en zijn inwoners zwaar
zijn getroffen door de mijnbouwactiviteiten, in de
vorm van aardgaswinning, welke door EZ en de
NAM worden toegestaan en uitgevoerd;
- In Eemsmond tot 1 oktober van dit jaar 6.137
dossiers mijnbouwschade bestaan, op een totaal
bestand van 7.470 woningen;
- Het vertrouwen van inwoners in de NAM & EZ tot
een absoluut nulpunt is gedaald;
Constaterende dat:
- Het programma van de Nationaal Coördinator
Groningen na de nodige aanpassingen een eerste
aanzet kan zijn naar een begin van herstel van
vertrouwen;
- Voor herstel van vertrouwen veel meer nodig is;
Roepen het college van B&W op:
om deze motie als zienswijze door te sturen aan alle
relevante partijen (Kabinet, Tweede Kamer, Gemeenten, de
NCG en de NAM) om er op in te zetten en voor te zorgen
dat de volgende standpunten worden overgenomen en
opgenomen in het meerjarenprogramma:
-

-

-

-

-

De gaswinning dient fors verminderd te worden,
ook de NCG dient zich hier voor in te zetten;
Veiligheid dient echt voorop te staan, zowel bij de
winning van gas als herstel van gebouwen;
Voortaan gesproken moet worden over
“mijnbouwschade” in plaats van
“aardbevingsschade” om aan te sluiten bij de
geldende wetgeving;
Alle mijnbouwschade moet worden erkend, de
bewijslast moet worden omgekeerd;
De NAM dient geen inhoudelijke of sturende rol te
hebben in onderzoek, schadevaststelling en
schadeafhandeling, zodat het bedrijf uit het
beslissysteem valt, zonder dat de aansprakelijkheid
van de NAM vervalt;
Er kan nu geen koppeling worden gemaakt tussen
PGA-contouren enerzijds en de verschillende
regelingen en het herstel en versterken van
gebouwen en bedrijven anderzijds;
De PGA-contourenkaart kan enkel worden gebruikt
voor het aanwijzen van het kern(start)gebied,
waarbij voor Eemsmond geldt dat dit alle hierin
liggende dorpen betreft;
Eemsmond niet zal kiezen óf Uithuizen óf
Uithuizermeeden versterkt dient te worden zoals de
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-

-

-

-

-

NCG stelt, maar beide dorpen direct versterkt
dienen te worden zoals dat ook in alle dorpen van
het kerngebied dient te gebeuren;
Er dient zo spoedig mogelijk gedegen
vervolgonderzoek te komen naar de bouwkundige
toestand van gestapelde bouw en hoogbouw;
De (nieuwe) NPR, vertaald in het bouwbesluit,
gebruikt wordt bij bouw en herstel;
De lasten, zoals de kosten voor het vernieuwen en
verstevigen van scholen, maar ook extra ambtelijke
inzet, mogen niet worden afgewenteld op
gemeenten, de NAM / EZ zijn verplicht om deze
kosten te vergoeden;
In ruimhartige financiering voor de plannen van de
NCG dient te worden voorzien zodat de
noodzakelijke investeringen in herstel alsmede in de
economie en leefbaarheid en een
waardevermeerderingsregeling voor alle inwoners
kunnen worden gedaan;
De werkgelegenheid die ontstaat vanuit de herstelen versterkingsopgave moet ten goede komen aan
onze lokale bevolking en hun mogelijkheden op
gebied van werkgelegenheid, de Nationale
Coördinator ziet hier op toe en legt hierover
verantwoording af;
Een generieke opkoopregeling is gewenst omdat dit
mensen een gevoel van vrijheid (terug) kan geven;

en gaat over tot de orde van de dag!
1.
Rein Eisinga, GemeenteBelangen Eemsmond
2.
Linda Visser, SP Eemsmond
3.
Alie Spijk, CDA
4.
Ab Slagter, PvdA
5.
Peter op’t Holt, D66
6.
Lammert Westerhuis, VVD
7.
Bert Rozema, ChristenUnie
Op grond van de beraadslagingen wordt de motie door de
heer Eisinga als volgt gewijzigd:
Motie
Zienswijze op Concept Meerjarenprogramma NCG
(gewijzigd)
De raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering bijeen
ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;
Overwegende dat:
- De gemeente Eemsmond en zijn inwoners zwaar
zijn getroffen door de mijnbouwactiviteiten, in de
vorm van aardgaswinning, welke door EZ en de
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-

-

NAM worden toegestaan en uitgevoerd;
In Eemsmond tot 1 oktober van dit jaar 6.137
dossiers mijnbouwschade bestaan, op een totaal
bestand van 7.470 woningen;
Het vertrouwen van inwoners in de NAM & EZ tot
een absoluut nulpunt is gedaald;

Constaterende dat:
- Het programma van de Nationaal Coördinator
Groningen na de nodige aanpassingen een eerste
aanzet kan zijn naar een begin van herstel van
vertrouwen;
- Voor herstel van vertrouwen veel meer nodig is;
Roepen het college van B&W op :
om deze motie als zienswijze door te sturen aan alle
relevante partijen (Kabinet, Tweede Kamer, Gemeenten, de
NCG en de NAM) om er op in te zetten en voor te zorgen
dat de volgende standpunten worden overgenomen en
opgenomen in het meerjarenprogramma:
-

-

-

-

-

-

De gaswinning dient fors verminderd te worden,
ook de NCG dient zich hier voor in te zetten;
Veiligheid dient echt voorop te staan, zowel bij de
winning van gas als herstel van gebouwen;
Voortaan gesproken moet worden over
“mijnbouwschade” in plaats van
“aardbevingsschade” om aan te sluiten bij de
geldende wetgeving;
Alle mijnbouwschade moet worden erkend, de
bewijslast moet worden omgekeerd;
De NAM dient geen inhoudelijke of sturende rol te
hebben in onderzoek, schadevaststelling en
schadeafhandeling, zodat het bedrijf uit het
beslissysteem valt, zonder dat de aansprakelijkheid
van de NAM vervalt;
Er kan nu geen koppeling worden gemaakt tussen
PGA-contouren enerzijds en de verschillende
regelingen en het herstel en versterken van
gebouwen en bedrijven anderzijds;
De PGA-contourenkaart kan enkel worden gebruikt
voor het aanwijzen van het kern(start)gebied,
waarbij voor Eemsmond geldt dat dit alle hierin
liggende dorpen betreft;
Eemsmond niet zal kiezen óf Uithuizen óf
Uithuizermeeden versterkt dient te worden zoals de
NCG stelt, maar beide dorpen direct versterkt
dienen te worden zoals dat ook in alle dorpen van
het kerngebied dient te gebeuren;
Er dient zo spoedig mogelijk gedegen
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-

-

-

-

vervolgonderzoek te komen naar de bouwkundige
toestand van gestapelde bouw en hoogbouw;
De NPR, vertaald in het bouwbesluit, gebruikt
wordt bij bouw en herstel;
De lasten, zoals de kosten voor het vernieuwen en
verstevigen van scholen, maar ook extra ambtelijke
inzet, mogen niet worden afgewenteld op
gemeenten, de NAM / EZ zijn verplicht om deze
kosten te vergoeden;
In ruimhartige financiering voor de plannen van de
NCG dient te worden voorzien zodat de
noodzakelijke investeringen in herstel alsmede in de
economie en leefbaarheid en een
waardevermeerderingsregeling voor alle inwoners
kunnen worden gedaan;
De werkgelegenheid die ontstaat vanuit de herstelen versterkingsopgave moet ten goede komen aan
onze lokale bevolking en hun mogelijkheden op
gebied van werkgelegenheid, de Nationale
Coördinator ziet hier op toe en legt hierover
verantwoording af;
Een generieke opkoopregeling is gewenst omdat dit
mensen een gevoel van vrijheid (terug) kan geven;
Het instellen van een ethische commissie;

en gaat over tot de orde van de dag!
1.
Rein Eisinga, GemeenteBelangen Eemsmond
2.
Linda Visser, SP Eemsmond
3.
Alie Spijk, CDA
4.
Ab Slagter, PvdA
5.
Peter op’t Holt, D66
6.
Lammert Westerhuis, VVD
7.
Bert Rozema, ChristenUnie
Mevrouw Visser trekt de motie over burgernabijheid in.
De gewijzigde motie 'Zienswijze op Concept
Meerjarenprogramma NCG' wordt unaniem aangenomen.
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Actualisatie
klachtenverordening

De raad besluit:
Kennis te nemen van het concept Meerjarenprogramma
"Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020"
en zijn zienswijzen aan het college van B&W kenbaar te
maken en het college te verzoeken deze zienswijzen te
benutten voor het opstellen van een tussentijdse bestuurlijk
inhoudelijke reflectie aan de Nationaal Coördinator
Groningen en de besluitvorming in het college op 15
december as.
In reactie op de suggestie van mevrouw Venhuis om de
klachtenregeling (c.q. het stappenplan) op de gemeentelijke
website te plaatsen zegt de burgemeester toe dat
onderzocht zal worden of dit mogelijk is.
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10

11

12a

De raad besluit:
Vast te stellen de ‘Verordening voor behandeling van
klachten gemeente Eemsmond".
Verordening Voorzieningen De raad besluit:
Huisvesting Onderwijs
De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Gemeenten BMWE 2015
gemeenten BMWE 2015 vast te stellen;
De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
gemeente Eemsmond 2008 in te trekken.
Jaarverslag archiefzorg
De raad besluit:
2014
Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 en de
maatregelen die naar aanleiding van dit rapport genomen
dienen te worden.
Beleid- en beheerplan
De wethouder zegt toe dat het college de literatuur
openbare verlichting 2016- omtrent innovaties op het terrein van openbare verlichting
2020
goed in de gaten zal houden.

12b

Beheerplan civiele
constructies 2016-2020

12c

Beleid- en beheerplan
Wegen 2016-2020

13

14

Sportvisie 2016-2021
"Eemsmond: Fit en Vitaal
op maat"
Nota gezondheidsbeleid
2016-2019

De raad besluit:

het beleid- en beheerplan openbare verlichting 20162020 vast te stellen;

de benodigde gelden, op basis van de genoemde
kostenplanning in hoofdstuk 7 van het plan, voor de
planperiode op te nemen in de kadernota 2017.
De raad besluit:
het Beheerplan Civiele Constructies 2016-2020 vast
te stellen;
de benodigde gelden, op basis van de kostenramingen
uit het beheerplan (zie pagina 8), voor het reguliere
onderhoud en de investeringen op te nemen in de
kadernota 2017.
De heer Van Kleef geeft namens de fractie van
Gemeentebelangen aan dat de aangehouden motie
"toekomstvisie Onderdendamsterweg" d.d. 5 november
2015 overbodig is geworden.
De raad besluit:

het beleid- en beheerplan wegen 2016-2020 vast te
stellen;

het kwaliteitniveau 'basis' te kiezen;

voor het groot onderhoud aan wegen een voorziening
in te stellen (Voorziening groot onderhoud wegen);

in 2016 een incidenteel bedrag van € 251.000
beschikbaar te stellen om het achterstallig onderhoud
weg te werken. Dit te dekken uit de reserve
infrastructuur (€ 97.000) en de algemene reserve (€
154.000);

de begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen voor de
incidentele onttrekking van € 251.000 aan de twee
bovengenoemde reserves en de toevoeging hiervan
aan de nieuw ingestelde voorziening.
De behandeling wordt doorgeschoven naar de
raadsvergadering van 3 december aanstaande.
De behandeling wordt doorgeschoven naar de
raadsvergadering van 3 december aanstaande.
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15

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 3 december 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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