Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 29 januari 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 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
Afwezig met kennisgeving: de heer A. van Kleef (Gemeentebelangen Eemsmond)
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

Vaststelling agenda

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Van Kleef.
Mevrouw Spijk dient namens alle raadsfracties een motie
vreemd aan de orde van de dag in.
Motie
Onderwerp: bezwaar tegen het gasbesluit
De Raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering
bijeen op 29 januari 2015
Overwegende dat:
-

-

De veiligheid van de Groninger bevolking tot 2013
kennelijk stelselmatig genegeerd is;
De inspanning vanaf 2013 om het vertrouwen van
de Groninger bevolking terug te winnen niet lukt
door het ontbreken van een vertrouwenwekkende
aanpak in het beperken van de risico's, het
voorkomen en het herstel van schade, het
preventief versterken van gebouwen en het
versterken van de leefbaarheid, zoals bepleit in het
rapport van de commissie Meijer;
Vooral kosmetisch herstel van gebouwen
plaatsvindt en duurzaam constructief herstel wordt
afgewezen of niet beschikbaar is en schade zich
daardoor herhaalt;
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-

-

-

Er binnenkort een van de NPR afgeleide bouwnorm
beschikbaar is;
Te weinig vaart gemaakt wordt met de transitie
naar duurzame energie en hierdoor de regio kansen
mist voor een verbeterd economisch perspectief;
De omvang van de gasproductie in de praktijk van
2014 van grote invloed blijkt te zijn op het aantal
en de kracht van aardbevingen;
Vertrouwen alleen terugkeert indien inwoners het
gevoel hebben dat zij in het gebied veilig kunnen
wonen en werken;

Is van mening dat:
De rijksoverheid tot dit moment nog steeds te weinig
verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van de
gaswinning en met name voor de veiligheid van de
inwoners en er daarom weinig vertrouwen bestaat in de
rijksaanpak;
Er daarom alle reden is voor de gemeente om zelf pal te
staan voor de veiligheid van haar inwoners en daartoe
naast beroep bij de Raad van State, indien nodig, een
beroep te doen op art. 17 lid 2 van de universele verklaring
van de rechten van de mens;
Verzoekt het college om:
Binnen zes weken na publicatie van het winningbesluit, zo
mogelijk in overeenstemming met de negen betrokken
Groninger gemeenten, een bezwaar op het winningbesluit
voor te bereiden;
Samen met de overige gemeenten te pleiten voor:
1. Een reductie van de winning tot het niveau waarop
de veiligheid van de inwoners kan worden
gegarandeerd.
2. Snelle en goede aanpak van schadeherstel waarin
oplossingen en ontzorging van de inwoners
centraal staan.
3. Bijzondere aandacht voor snelle oplossingen voor
slepende dossiers in samenwerking tussen CVW,
NAM en overheden.
4. Zodanige versteviging van de panden dat geen of
slechts geringe schade optreedt bij bevingen die
ook na de reductie van de winning resteren.
5. Een regeling voor compensatie van de vermindering
van het woongenot en van de extra
waardevermindering van de huizen.
6. Koppeling van schadeherstel en versterking van
woningen aan het verkrijgen van een hoger
energielabel.
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7. Een snelle transitie van de productie van oude
energie naar duurzame energie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
CDA Eemsmond
Alie Spijk
PvdA Eemsmond
Ab Slagter
ChristenUnie Eemsmond
Bert Rozema
VVD Eemsmond
Lammert Westerhuis
SP Eemsmond
Linda Visser
GemeenteBelangen Eemsmond
Rein Eisinga
D66 Eemsmond
Peter op 't Holt
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4

5a

Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijst: 15 januari
2015
Ingekomen stukken

5a
5a

Mededelingen
LTA

5b

Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Uitvoeringsstructuur werk
en inkomen

Verder wordt voorgesteld om de reactie aan VRG inzake
brandweerzorg Eemshaven (agendapunt 9) als hamerstuk
te behandelen. De raad gaat hiermee akkoord.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De raad besluit:
de besluitenlijst van 15 januari 2015 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De heer Dijkhuis verzoekt om de brief van Eemskapel van
categorie A naar categorie E ("anders") te verplaatsen. Hij
wil graag de brief samen met alle stukken uit het dossier
op een later tijdstip behandelen. Dit is akkoord.
De raad besluit:
Met inachtneming van de opmerking van de heer Dijkhuis
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De heer Dijkhuis merkt op dat hij de agendacommisise
heeft verzocht om de memo alternerend inzamelen (bijlage
LTA) te agenderen voor de volgende vergadering. Hij heeft
inmiddels geconstateerd dat aan dit verzoek is voldaan en
dat de memo voor de volgende vergadering geagendeerd
is. Dit wordt door de voorzitter bevestigd.
In en na overleg met het presidium zal voortaan een
schriftelijke terugkoppeling worden gedaan door de
vertegenwoordigers van de gemeenteraad in het algemeen
bestuur van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan
dan toelichtende vragen stellen. Dit kan ook tijdens een
volgende vergadering. Het agendapunt blijft wel gewoon
bestaan.
Er heeft een schriftelijke terugkoppeling plaats gevonden
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van
Groningen Seaports op 19 december 2014 door mevrouw
Spijk namens de AB leden.
De heer Rozema stelt de volgende vragen. De wethouder
zegt toe dat deze vragen op een later tijdstip schriftelijk
worden beantwoord.
1) In scenario 1 wordt gesproken over een toename van
functiezwaarte bij een grotere organisatie. Welke financiële
consequenties zijn hier aan te verbinden? Graag een zo
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goed mogelijke inschatting.
2) Scenario 3 van Ability spreekt van kleine groei voor de
begeleiding van personeel door veranderende opdrachten.
Wat is hier de inschatting van een kleine groei? Wat is
hiervan de financiële consequentie bij benadering?
De voorzitter geeft aan dat onderwerp dualisering binnen
de GR-en zal worden opgepakt. Hierbij worden vragen
betrokken zoals: Wat zijn de wettelijke kaders daarvan en
hoe willen we dat invullen en wat is de beleidsvrijheid?
Op voorstel van de heer Dijkhuis worden de volgende twee
zienswijzen aan het besluit toegevoegd.
1) werk met een bescheiden mandaatregeling voor de
directie;
2) hou rekening met de verschillende organisatiestructuren
en de kracht die beiden van oudsher hebben; respecteer
afzonderlijke kernkwaliteiten en hou hier bij de aansturing
en uitvoering in het nieuwe bedrijf nadrukkelijk rekening
mee en neem de consequentie als dit niet te verenigen
blijkt.
Met inachtneming van de twee aanvullende zienswijzen
besluit de raad:

De volgende zienswijzen op de nota uitvoeringsstructuur
Werk en Inkomen te geven:
 Richt de dienstverlening in op het perspectief dat
mensen uiteindelijk een plek moeten krijgen op de
reguliere arbeidsmarkt. Organiseer de uitvoering in een
drietal resultaatgebieden: werk, leerwerk of participatie.
 Organiseer de uitvoering zodanig dat een antwoord
wordt gevonden op de bezuinigingsopgave
waargemeenten voor staan. Dit kan door de in potentie
aanwezige efficiencyvoordelen te benutten om de
uitvoeringskosten te drukken en het beroep op
uitkerings- en re-integratiemiddelen terug te dringen;
 Breng de huidige uitvoerende taken van de huidige
organisaties onder in één uitvoeringsorganisatie
(exclusief de WMO). Dit betekent dat uit de scenario’s
voor Ability gekozen wordt voor het scenario ‘breed
leerwerkbedrijf’.
 Richt de aansturing op de uitvoeringsorganisatie in met
inachtneming van de opdrachtgevende rol van
gemeenten (“wat”) en de opdrachtnemende rol van de
uitvoeringsorganisatie (“hoe”);
 Ontwikkel een sturingsarrangement dat recht doet aan
de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en
opdrachtnemer.
 Gebruik de huidige gemeenschappelijke regeling als
juridische structuur voor de nieuwe
uitvoeringsorganisatie en pas deze zodanig aan dat
gemeenten sturing kunnen geven aan en grip kunnen
houden op de uitvoering en de daarmee gepaard gaande
risico’s.
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7

Verordening
leerlingenvervoer

8

Beleidsreactie op rapport
Toekomstscenario
scholenspreiding NoordGroningen III' van
schoolbesturen Lauwers &
Eems en VCPO-NG

De raad besluit:
De verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond
vast te stellen.
In antwoord op de vraag van de heer Westerhuis zegt de
voorzitter dat samen met de gemeentesecretaris uitgezocht
gaat worden hoe het gegaan is met de brief van het
schoolbestuur van juli 2014. Hierop zal bij het presidium
terug worden komen.
Op basis van de beraadslagingen wordt het volgende
wijzigingsvoorstel bij monde van de voorzitter aan de raad
voorgelegd:
- derde aandachtsstreepje: de tekst 'de gemeente hierover
terug te rapporteren' te schrappen;
Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het voorstel
wordt met 6 stemmen voor en 10 stemmen tegen
verworpen.
Mevrouw Visser stelt voor om:
- eerste aandachtsstreepje de tekst 'geen negatieve
grondhouding aan te nemen' te vervangen door 'een
neutrale grondhouding aan te nemen'.
Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Het voorstel
wordt met12 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.
De heer Rozema legt een stemverklaring af:
"Gehoord hebbende de reactie van de wethouder,
enzovoort, blijven we van mening dat we
aandachtsstreepje drie geschrapt willen hebben. We zijn
tegen het geheel van aandachtstreepje drie. Ik heb hier een
aantal argumenten voor. Die hoef ik niet te herhalen".
Het gewijzigde voorstel wordt aangenomen.
De raad besluit:
een neutrale grondhouding aan te nemen ten opzichte
van de plannen zoals die zijn opgenomen in
Toekomstscenario's II en III;
met in achtneming van de voorgenomen fusie tussen
o.b.s. De Schutsluis in Oldenzijl en o.b.s. Onnema te
Zandeweer in te stemmen met het besluit van de
stichting Lauwers en Eems om de o.b.s. De Schutsluis
in Oldenzijl op te heffen en deze school niet van
gemeentewege in stand te houden;
aan de schoolbesturen verzoeken om onderzoek te
doen naar alternatieve vormen van onderwijs en
hiermee te experimenteren voordat individuele scholen
definitief worden gesloten, de gemeente hierover terug
te rapporteren en;
tevens aan de schoolbesturen kenbaar maken dat
zonder concrete financiële uitwerking van het
definitieve plan de gemeente, op het gebied van
middelen, geen enkele toezegging kan doen.
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9

Reactie aan VRG inzake
brandweerzorg Eemsmond

10
11

Motie bezwaar gasbesluit
Sluiting

Het voorgaande schriftelijk, met het gevoelen van de raad
ten aanzien van Toekomstscenario II en III, aan de beide
schoolbesturen mee te delen.
De raad besluit:
Akkoord te gaan met de inhoud van bijgaande brief en deze
zo spoedig mogelijk te versturen aan het Bestuur
Veiligheidsregio Groningen.
De raad besluit de motie unaniem te aanvaarden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 12 februari 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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