Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
woensdag 24 juni 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga (later), de heer E. Dijkhuis, mevrouw
M.R.G.G. Zuidema-Verweij (later), 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 (later);
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer (later);
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

1

agendapunt
Opening

2

Vaststelling agenda

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten
van verhindering binnengekomen. De heren Eisinga en
Woltjer en de dames Venhuis en Zuidema komen later.
Mevrouw Spijk dient namens de fracties van CDA,
Gemeentebelangen, ChristenUnie, SP en PvdA een motie
(vreemd aan de orde van de dag) in.
Motie
Onderwerp: taxussnoeisel inzameling ten behoeve van
kankermedicijn
De Raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering
bijeen op 24 juni 2015
Overwegende dat:

In taxussnoeisel een actiefbestanddeel Baccatine III
zit, dat verwerkt wordt in veel kankermedicijn;

Voor 1 chemokuur ongeveer 1 m3 taxussnoeisel
nodig is;

De gemeente zelf, maar ook particulieren en
hoveniers, aan de actie van Stichting ‘Vergroot de
Hoop’ kunnen meedoen;

Het doel van deze Stichting is zoveel mogelijk taxus
snoeisel te verzamelen om medicatie te maken voor
zoveel mogelijk zieke mensen. De Stichting heeft
geen winstbejag;
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De Stichting een bak plaatst om het afval in te
zamelen, het taxusafval ophaalt, het droogt en
doorverkoopt aan de farmaceutische industrie;
De Stichting voor iedere m3 taxussnoeisel € 50, vergoedt waarmee weer kankerfondsen gesteund
kunnen worden. Wat betreft het goede doel de
gemeente zelf aan kan geven naar welk doel het
wordt overgemaakt;
Het taxussnoeisel bij voorkeur op een centrale plek
wordt ingezameld;
Er in Nederland al meer dan 180 gemeenten hebben
aangegeven mee te willen doen met de inzameling
van taxussnoeisel voor de actie ‘Vergroot de Hoop’.

Verzoekt het college om:

Zo snel als mogelijk in overleg met de Stichting
‘Vergroot de Hoop’ een verzamelpunt voor
taxussnoeisel in te richten zodat ook Eemsmond kan
inzamelen;

In samenwerking met de Stichting ‘Vergroot de Hoop’
informatie over het snoeien en aanleveren van
taxussnoeisel te verspreiden binnen de gemeente via
de gemeentelijke website, de pagina
gemeentenieuws, social media, de locale pers ect.

Deze actie jaarlijks te herhalen.
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Spreekrecht burgers
Vaststelling
van
de
besluitenlijst: 18 juni 2015

5a

Ingekomen stukken

5a
5b

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Vaststelling en afrekening
fractievergoeding 2014
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Inpassingsplan
Dijkverbetering Eemsdijk
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Jaarverslag/jaarrekening
2014
Werkorganisatie
DEAL

En gaat over tot de orde van de dag.
CDA Eemsmond Alie Spijk
GB Eemsmond
Rein Eisinga
CU Eemsmond
Bert Rozema
SP Eemsmond
Linda Visser
PvdA Eemsmond Ab Slagter
Er hebben zich geen sprekers gemeld.
De raad besluit:
de besluitenlijst van 18 juni 2015 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
Mevrouw Visser deelt mede dat zij de vergadering van het
AB van de Vereniging van Waddenzeegemeenten,
gehouden op 24 juni, heeft bijgewoond. Zij zal de raad
hierover schriftelijk informeren.
De raad besluit:
tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2014
en daar waar nodig tot verrekening over te gaan.
De raad besluit:
het Inpassingsplan Dijkverbetering voor kennisgeving aan
te nemen.
De raad besluit:
Kennis te nemen van de jaarstukken over 2014;
Van de gelegenheid gebruik te maken om zijn
gevoelen over de jaarstukken via het college kenbaar
te maken aan het dagelijks bestuur van WO DEAL;
zijnde het verzoek om de geldende regelgeving
omtrent aanbestedingen strikter na te leven.
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Programmaverantwoording
en Jaarstukken 2014 en
Programmabegroting 2016
GR Havenschap Groningen
Seaports

De raad besluit:
Akkoord te gaan met de Programmaverantwoording en
Jaarstukken 2014 GR Havenschap Groningen Seaports en
Programmabegroting 2016 GR Havenschap Groningen
Seaports, nadat naar tevredenheid tegemoet wordt
gekomen aan onderstaande punten en deze kenbaar te
maken in het AB van 2 juli 2015:
- Procedureel is geen uitvoering gegeven aan de artikelen
30:2 en 31:2 van de GR. Groningen Seaports NV dient
zich in het vervolg in te spannen om de ontwerp
programmabegroting en de jaarrekening tijdig gereed te
hebben, zodat het DB de jaarstukken conform de in de
GR gestelde termijnen aan de raden en staten kan
aanbieden.
- Het is wenselijk dat de jaarlijkse rapportage over de
financieringsbehoefte, de aard en omvang van
geldleningen en verstrekte zekerheden op reguliere
basis wordt verstrekt, zodat de GR de risico's mede
kan monitoren.
- De stand van zaken met betrekking externe
herfinanciering van de NV, waarbij de juridische
contractoverneming van de kasgeldleningen voor 1
januari 2016 zal plaatsvinden, verdient nadere
toelichting.
- Over
de
dienstenvergoeding,
de
jaarlijkse
rentevergoeding van de GR aan haar participanten en
de overige kosten van de GR dient in 2015 overleg
tussen de GR en de NV te worden gevoerd, teneinde
de GR met ingang van het boekjaar 2015 financieel
neutrale resultaten te laten boeken.
Jaarverslag en jaarrekening De heer Dijkhuis dient namens de fracties van
2014 gemeente Eemsmond Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie, CDA en VVD een
motie in.
Motie
Onderwerp:

Jaarrekening 2014 gemeente Eemsmond

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 24 juni
2015
Constaterende dat:
De accountant het college adviseert het proces van
de jaarrekening (inclusief onderliggende processen)
nadrukkelijk te evalueren en te komen tot een
verbeterplan;
De accountant (o.a.) noemt dat door college en
management beter dient te worden gestuurd op
gemaakte afspraken en de opvolging ervan;
Overwegende dat:
Uitvoering een verantwoordelijkheid is van het
college;
Bovengenoemde constateringen wél de controlerende
taak van raad en accountant direct raken;
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Verzoekt het college:
De adviezen van de accountant na te volgen;
Het
proces
van
de
jaarrekening
(inclusief
onderliggende processen) te evalueren en te komen
tot een verbeterplan;
De raad door middel van stand van zaken rapportages
periodiek op de hoogte te houden van de voortgang
hiervan;
en gaat over tot de orde van de dag!
Eltjo Dijkhuis
Linda Visser
Bert Rozema
Alie Spijk
Lammert Westerhuis

GemeenteBelangen
SP
ChristenUnie
CDA
VVD

Conform de motie zegt de burgemeester toe dat het
college een verbeterplan zal opstellen en de raad hierover
op de hoogte zal houden.
In reactie op de vraag van de heer Dijkhuis over de
verbonden partijen zegt wethouder Berends toe dat de
jaarstukken 1 op 1 van de desbetreffende verbonden
partijen zullen worden doorgestuurd naar de raad.
In reactie op de vraag van de heer Dijkhuis over het
verstrekken van gegevens met betrekking tot de
dienstverlening van de gemeente (voorheen werden deze
gegevens in het burgerjaarverslag gepresenteerd) zegt de
burgemeester toe dat zal worden bekeken op welke wijze
dit inzichtelijk kan worden gemaakt.
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Voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan
Buitengebied

De besluitvorming wordt doorgeschoven naar de
raadsvergadering
van
2
juli
2015,
omdat
de
accountantsverklaring ontbreekt.
De raad besluit:
Te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het
bestemmingsplan Buitengebied, voor de percelen zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening;
Ten aanzien van dit besluit gelden de volgende bepalingen:
Artikel 1
Op de percelen waar dit voorbereidingsbesluit betrekking
op heeft en welke als zodanig op de bij dit besluit
behorende tekening zijn aangegeven, is het verboden het
bestaand gebruik van de gronden en bouwwerken ten
behoeve van niet-grondgebonden agrarische activiteiten te
wijzigen in die zin dat de diersoort waarvoor vergunning is
verleend en het bestaand aantal dieren op het moment van
de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit niet
gewijzigd mag worden.
Artikel 2
Afwijken van de gebruiksregel
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van
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het bepaalde in artikel 1 in die zin dat het bestaand gebruik
ten
behoeve
van
niet-grondgebonden
agrarische
activiteiten wordt gewijzigd wanneer sprake is van een
structurele verbetering van dierenwelzijn en/of verbetering
van de milieus.
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Artikel 3
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag
waarop het bekend is gemaakt.
Voorbereidingsbesluit mini- De raad besluit:
windturbines
Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;
Ten aanzien van dit besluit gelden de volgende bepalingen:
Artikel 1
Voor het gebied waar dit voorbereidingsbesluit betrekking
op heeft is het verboden bouwwerken ten behoeve de
opwekking van elektriciteit uit windenergie in de vorm van
(mini-)windturbines te realiseren.
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Artikel 2
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag
waarop het bekend is gemaakt.
Benoeming bestuursleden De raad behandelt bij dit onderwerp ook de memo d.d. 27
Muziekschool Hunsingo
mei 2015 over de vaststelling subsidie 2014 Muziekschool
Hunsingo.
In reactie op het verzoek van de heer Dijkhuis om een visie
op de toekomst van de muziekschool te ontwikkelen zegt
wethouder Sienot toe dat het college zal verwoorden hoe
zij de toekomst van de muziekschool ziet. Er wordt
toegezegd dat aan de wethouder van Bedum wordt
meegegeven dat zijn benoeming ook tijdelijk van aard is
(tot 1 januari 2016).
De raad besluit met inachtneming van de beraadslagingen
over de memo d.d. 27 mei 2015 en de eerdergenoemde
toezeggingen:
Te benoemen als bestuursleden van Stichting Muziekschool
Hunsingo.
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Dhr. P.D. Barthel (voorzitter), Speenkruid 52, 9781 WB
Bedum
Dhr. J. de Vries, Irenelaan 17, 9781 CP Bedum
Mevr. A. Roebroek, Talmaweg 55, 9981 CX Uithuizen
Dhr. H.G.A. Sienot, Alberdalaan 3, 9981NG Uithuizen tot
uiterlijk 1-1-2016.
Motie over taxussnoeisel Wethouder Bouman zegt toe dat het college de motie zal
inzameling ten behoeve uitvoeren en de raad zal informeren over de wijze waarop.
van kankermedicijn
De motie wordt zonder stemming aangenomen.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 17 september 2015

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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