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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 7 april 2016 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 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 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 de heer H.G.A. Sienot 
Wethouder de heer T. Berends 
 
Afwezig met kennisgeving: wethouder mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen, de heer G.J. van de 
Wal (CDA Eemsmond) 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van mevrouw Herkströter. De 
heer van de Wal komt later.  

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. De voorzitter stelt voor 
om de agendapunten 8 en 9 als hamerstuk te behandelen. De 
raad gaat hiermee akkoord. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 24 maart 2016  

De heer Dijkhuis (GemeenteBelangen) en mevrouw Visser 
(SP) hebben het volgende voorstel tot verandering van de 
besluitenlijst ingediend. 
 

Voorstel tot verandering van de besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 24 maart 2016 

De fracties SP en GemeenteBelangen hebben 
kennisgenomen van de besluitenlijst van de raadsvergadering 
van 24 maart 2016. 
 
Op grond van artikel 20 lid 4 van het Reglement van Orde 
stellen de fracties van de SP en GBE de volgende 
verandering voor: 
De zin op bladzijde 4: 
“Op grond van de toezegging van wethouder Herkströter 
worden beide amendementen ingetrokken” 
Wijzigen in: 
“Wethouder Herkströter zegt het volgende toe: 
- het college zal de raad actief informeren over het gevoerde 
beleid van het algemeen bestuur van de GR Participatie 
Noord Groningen onder meer door verstrekking van agenda’s, 
vergaderstukken etc. 
-de raad zal jaarlijks geïnformeerd worden over de 
maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid.  
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-het college zal zich er voor inzetten dat het actief informeren 
van gemeenteraden, zoals ook door de stukkenstroom, 
opgenomen wordt in het nog vast te stellen huishoudelijk 
reglement van de nieuwe GR Participatie Noord Groningen. 
Op grond van de toezeggingen van wethouder Herkströter 
worden beide amendementen ingetrokken” 
 
Toelichting: 
In de besluitenlijst is sprake van toezeggingen, maar deze zijn 
niet vermeld. Daarom deze aanvulling. 
 
SP, Linda Visser 
GBE, Eltjo Dijkhuis 
Uithuizen 5 april 2016 
 
Het wijzigingsvoorstel wordt conform vastgesteld.  
 
Met in achtneming van het aangenomen wijzigingsvoorstel 
wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

5a Ingekomen stukken De raad besluit: 
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van 
de ingekomen stukken. 

5a Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5b Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijziging nummer 8 van het jaar 2016 wordt 
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie en GemeenteBelangen 
hebben vragen gesteld over lozing afvalwater, sluis 
Noordpolderzijl en vissers van Noordpolderzijl.  
 
In antwoord op de vragen van de heer Rozema over lozing 
afvalwater geeft wethouder Sienot aan dat het college eerst 
nadere informatie wil inwinnen. Toegezegd wordt dat zodra 
het college meer weet zij dit de raad zal laten weten. 
 
De vragen zijn beantwoord. 

8 Ontheffing verlenen 
woonplaatsvereiste 
wethouder 

De raad besluit: 
De heer T. Berends voor de periode van 23 april 2016 tot 23 
april 2017 ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap. 

9 Wijziging van de 
'Verordening op het 
fractieassistentschap 
gemeente Eemsmond 2008' 

De raad besluit: 
De verordening op het fractieassistentschap gemeente 
Eemsmond 2016 vast te stellen. 

10 Boukemapark: 
versoberingsopdracht De 
Strip en de Roegte en 
infrastructuur brede school 
Uithuizen 

De heer van Kleef legt de volgende stemverklaring af: 
"Het nut en noodzaak is wat mij betreft hier sterk in conflict. 
De voorgenomen investering in de strip doet erg veel onrecht 
aan de projecten in de gemeente die mijns inziens meer 
urgentie behoeven, zeker in een tijd waarin geld schaars is. 
Daarom stem ik tegen." 
 
De heer Woltjer legt de volgende stemverklaring af. 
"Op  20 juni 2013 heb ik tegen het toen voorliggende voorstel 
gestemd met als argument 'je kunt nu niet beslissen over 
financiële kaders van een niet noodzakelijke voorziening 
terwijl er  twee weken over bezuinigingen moet worden 
gesproken. In mijn optiek viel de voorziening daarom ook in 
de categorie 'overbodige luxe' en daar is nu drie jaar later 
ondanks het versoberingvoorstel nog geen verandering in 
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gekomen. Daarom onthoud ik mijn goedkeuring aan de 
punten 1 t/m 4 van het raadsbesluit. De punten 5 en 6 van het 
raadsbesluit hebben wel mijn instemming."  
 
Het voorstel wordt met 16 stemmen voor en 1 stem tegen ( 
van de heer Van Kleef) aangenomen. 
 
De raad besluit: 
1. een versobering toe te passen bij de materiaalkeuze voor 

de aanleg van de Strip en de Roegte; 
2. bij de realisatie van de elementen in de Strip en de 

Roegte, daar waar mogelijk, gebruik te maken van 
standaard materialen;  

3. als het uitgangspunt bij de invulling van De Strip en de 
Roegte nemen om alle geplande elementen te realiseren, 
waarbij een aantal elementen met behulp van 
fondsenwerving worden gefinancierd; 

4. het ontwerp waar mogelijk aan te passen ten behoeve 
van de veiligheid en de exploitatie om daarmee de kosten 
voor het onderhoud te reduceren; 

5. de veiligheidsknelpunten van de infrastructuur rondom de 
brede school op te lossen door de 'smok en vot' los te 
koppelen van het parkeren, een opstelplaats voor de 
hulpdiensten vlak voor de school te realiseren en een 
voetpad langs de Oude Tilsterweg aan te leggen (optie 
1+). Dit om de knelpunten van het huidige plan 
grotendeels op te lossen en de mogelijkheid open te 
houden om aanvullend de ontsluiting van de oude 
Tilsterweg naar de rotonde Havenweg te realiseren; en  

6. het extra benodigde budget dat nodig is om optie 1+ uit 
te voeren te dekken uit de besparing die de versobering 
van de Strip en de Roegte oplevert. 

11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 21 april 2016. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
 


