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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
woensdag 7 september 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 en de heer J. Schouten; 
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. Dost; 
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud; 
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer; 
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 
 
Met kennisgeving afwezig: de heer L. Westerhuis (VVD) en mevrouw D. Voskuil (SP) 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Westerhuis en 
mevrouw Voskuil. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Verkennend startdocument 
herindeling BMWE-variant 

In reactie op de vraag van de heer Dijkhuis of er een 
gezamenlijke reactie van de BMWE gemeenteraden komt op 
de brief van GS Groningen (inzake de stand van zaken 
rondom de gemeentelijk herindeling d.d. 6 september) zegt de 
burgemeester toe dat zij zich hiervoor zal inspannen. Mocht 
dit niet lukken dan zal Eemsmond een schriftelijke reactie 
sturen. Alvorens deze brief wordt verzonden zal de 
conceptversie van de brief aan de fractievoorzitters worden 
voorgelegd. De raad gaat hiermee akkoord. 
 
De raad besluit: 
De geuite wensen en bedenkingen bij de bespreking van het 
‘Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant’ samen 
met die van de andere drie gemeenteraden vast te leggen in 
een bijlage bij het startdocument en deze met het 
startdocument toe te zenden aan het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. 

5 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 15 september 2016. 
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De raad voornoemd, 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


