Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 11 februari 2016 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, de heer A. van Kleef,
mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij en de heer G. Martini;
SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. VenhuisDost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud (iets later);
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:De heer J. Schouten (SP) en mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
(wethouder)
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2

Vaststelling agenda

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten en
wethouder Herkströter. Mevrouw Groenewoud komt later.
De heer Rozema dient namens de fracties van de
ChristenUnie en de PvdA een motie over de toegankelijke
gemeente in. De motie is vreemd aan de orde van de dag en
wordt behandeld nadat de andere onderwerpen op de
agenda zijn behandeld.
MOTIE
Toegankelijke gemeente
De raad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat,

de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie
van het VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap;

dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle
stap is richting een toegankelijke samenleving;

gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusiebeleid
in- en uit te voeren;

dit grote gevolgen heeft voor regels rond
toegankelijkheid van o.a. openbare ruimten, mobiliteit
en verkiezingen;

gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor
de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo te
beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering
van het VN-verdrag;

de doelgroep (mensen met een beperking en hun

1

organisaties) betrokken moet worden bij het opstellen
van een Lokale Inclusie Agenda
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,

Voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een
Lokale Inclusie Agenda/ een Lokale Inclusie Agenda
op te stellen;

Hierbij goed (toegankelijkheids-) knelpunten, wettelijke
plichten, financiële kaders en middelen en bestaande
goede voorbeelden te inventariseren;
 Dit te doen in overleg met de doelgroep en hun
organisaties;



De raad zo mogelijk voor 1 oktober 2016 een voorstel
te doen voor een Lokale Inclusie Agenda;

en gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie: Bert Rozema, Harry Woltjer
PvdA: Ab Slagter, Lia Groenewold
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5a

Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijst: 14 januari 2016
Ingekomen stukken

5a
5b)

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen
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Begrotingswijzigingen

De agenda wordt met inbegrip van de motie conform
vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De besluitenlijst van 14 januari 2016 wordt overeenkomstig
het opgestelde concept vastgesteld.
De heer Dijkhuis informeert met betrekking tot de brief
aangaande scheepswrakken Boterdiep (ingekomen stuk B1)
naar de (on)mogelijkheden van de gemeente hieromtrent.
De heer Dijkhuis informeert met betrekking tot de brief
aangaande de energiekosten van de zwembaden
(ingekomen stuk B2) wat het standpunt van het college is
ten aanzien van het energiezuiniger kunnen maken van de
zwembaden. De voorzitter geeft aan dat dit feitelijk niet
binnen de procedurele kaders van dit agendapunt valt.
Mevrouw Spijk maakt hiertegen bezwaar. De voorzitter stelt
voor om:
- ingekomen stuk B1 conform het voorstel af te handelen,
waarbij de (on) mogelijkheden van het gemeentebestuur
worden meegenomen bij het opstellen van het antwoord;
- ingekomen stuk B2 door tussenkomst van de raad af te
handelen dat wil zeggen dat alvorens de antwoordbrief
wordt verstuurd het concept antwoord eerst aan de raad
wordt verstrekt. De raad gaat hiermee akkoord.
Verder zal deze handelswijze in een ander gremium worden
geëvalueerd.
De raad besluit:
Met inachtneming van bovenstaande in te stemmen met de
aangegeven wijze van afhandeling van de ingekomen
stukken waarbij B2 gewijzigd zal worden in beantwoording
door tussenkomst van de raad.
Er zijn geen mededelingen.
De heer Dijkhuis en mevrouw Groenewoud hebben de raad
schriftelijk geïnformeerd over de bijeenkomst van het AB van
Ability gehouden op 21 januari 2016. De raad heeft hiervan
kennis genomen. De vragen van mevrouw Visser zijn door
voornoemde vertegenwoordigers afdoende beantwoord.
De begrotingswijzigingen 4 van het jaar 2016 wordt
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld.
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Vragenuur

8

Ontwikkelingssamenwerking
2015

9

Bedrijventerreinenvisie
Eemsdelta 2015-2035

De fracties van de PvdA, VVD en GemeenteBelangen
hebben vragen gesteld over schadeherstel t.g.v.
aardbevingen, glasvezel, versterking gemeentehuis/
herplaatsing torentje en overlast fietswrakken op stations.
De vragen zijn beantwoord.
De raad besluit:
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking eenmalig ter
beschikking te stellen aan het Liliane Fonds.
De heer van Kleef dient namens de fractie van
Gemeentebelangen een motie in.
Motie
Betere ontsluiting bedrijventerrein Uithuizen Noord
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter
behandeling van bovenvermeld onderwerp;
Overwegende dat:
Uit de bedrijventerreinenvisie blijkt dat ontsluiting vanaf
de N-363 op bedrijventerrein “Uithuizen Noord”, als
onvoldoende wordt beoordeeld;
Dit probleem alleen kan worden opgelost door een
nieuwe afslag vanaf de N-363 te creëren of een
bestaande afslag te verplaatsen of te optimaliseren;
De provincie eerder heeft laten blijken geen
medewerking te willen verlenen aan optimalisatie /
verbetering van de verkeersontsluiting van dit terrein
en elders;
Spreekt uit dat:
Verbeterde verkeersontsluiting van het bedrijventerrein
Uithuizen Noord op de provinciale weg N-363
onontbeerlijk en van essentieel belang is voor de
herontwikkeling van dit bedrijventerrein.
Roepen het college op:
De Provincie (GS en PS) op de hoogte te stellen van
deze motie en de wens van de Raad van Eemsmond
zoals voornoemd.
Met het ‘nieuwe’ college van Gedeputeerde Staten het
gesprek aan te gaan om het gewenste resultaat te
bereiken voor de bereikbaarheid van bedrijven(terrein)
in Eemsmond;
en gaat over tot de orde van de dag!
Thijs van Kleef, GemeenteBelangen Eemsmond
In reactie op deze ingediende motie geeft de burgemeester
aan dat het college deze motie overneemt. Op basis hiervan
geeft de heer Van Kleef aan dat de motie niet in stemming
gebracht hoeft te worden.
De burgemeester geeft aan dat de aanbevelingen zoals
verwoord in de bedrijventerreinenvisie nader uitgewerkt
zullen worden en dit komt terug bij de raad.
De burgemeester geeft aan dat de vraag van de heer Op 't
Holt schriftelijk zal worden beantwoord. De vraag luidt:
Er wordt gekozen tussen twee verschillende scenario's
Strong Europe (SE) scenario en Transatlantic Market (TM)
scenario. Waarin zitten de accentverschillen?
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Herfinanciering Groningen
Seaports NV

11

Motie Toegankelijke
Gemeente

12

Sluiting

Met inachtneming van het voorgaande besluit de raad:
De bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2035 vast te
stellen.
In antwoord op de vraag van de heer Martini over de
aandeelhoudersstrategie geeft wethouder Bouman aan dat
de aandeelhoudersstrategie van de GR aan de raad zal
worden voorgelegd. Hierin zal op verzoek van mevrouw
Visser het onderwerp werkgelegenheid worden opgenomen.
De raad besluit:
Kennis te nemen van het herfinancieringsvoorstel van
Groningen Seaports NV en een positief advies mee te geven
aan het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Havenschap Groningen Seaports over het
voorstel:
1. dat de Gemeenschappelijke Regeling als
aandeelhouder van de Groningen Seaports NV kan
instemmen met het besluit van de directie van de NV de
financiering in te richten conform het in dit voorstel
toegelichte arrangement, waarbij:
a. de actuele geprojecteerde financieringsbehoefte
€221 miljoen bedraagt (excl. rente en kosten en
excl. de financiële verplichtingen van het
rentebeheersinginstrument) en is te herleiden tot
vóór de verzelfstandiging geaccordeerde
projecten;
b. de financiering van de onder a. genoemde
financieringsbehoefte plaatsvindt onder volledige
borgstelling van de Gemeenschappelijke Regeling
incl. rente en kosten tot een maximum van €268
miljoen;
c. het huidige derivatencontract met Société
Générale genoveerd wordt bij een andere bank als
nieuwe financiële partij;
2. dat de Gemeenschappelijke Regeling als borgsteller
kan instemmen met het sluiten van de Overeenkomst
houdende volledig geborgde financiering met de NV
conform het in dit voorstel beschreven kader.
Naar aanleiding van de beraadslagingen geeft de voorzitter
aan dat het college niet zal wachten tot de wet bekend is,
maar al bezig zal gaan om hierop te anticiperen. Op grond
hiervan trekt de heer Rozema de motie in.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 25 februari 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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