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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 

donderdag 12 mei 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 (later) 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 (later); 

VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis (later); 

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 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. De heren 

Schouten, Woltjer en Westerhuis komen later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 20 april 2016 

De besluitenlijst van 20 april 2016 wordt overeenkomstig 

het opgestelde concept vastgesteld. 

5a Ingekomen stukken De heer Eisinga stelt voor om de ingekomen stukken 

aangaande Ability (te weten: A6, A7 en C4) af te handelen 

onder categorie E, dat wil zeggen dat deze stukken voor de 

eerstvolgende raadvergadering worden geagendeerd al dan 

niet ondersteunt met een oplegnotitie van het college. Op 

voorstel van de raadsvoorzitter wordt het eerder verzonden 

e-mailbericht van het college aangaande de wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling hieraan toegevoegd. Dit 

komt in de plaats van een oplegnotitie van het college. De 

raad gaat hiermee akkoord. 

 

Met in achtneming van het voorgaande besluit de raad: 

In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling 

van de ingekomen stukken. 

5a Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

De heer Op 't Holt heeft de raad schriftelijk geïnformeerd 

over de (openbare) vergadering van het AB van Groningen 

Seaports gehouden op 25 april 2016. 

 

De heer Dijkhuis deelt mede dat hij per direct stopt als lid 

van het AB van Ability. De raad neemt kennis van deze 

verklaring. Deze verklaring zal tevens op schrift worden 
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gesteld om het bestuur van Ability hiervan ook in kennis te 

stellen. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijziging nummer 9 van het jaar 2016 wordt 

overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van het CDA, GemeenteBelangen, PvdA en SP 

hebben vragen gesteld over taxus, ijsbaan/grasbaan 

Uithuizen, versterkingsopgave, twee ochtenden opvang 

voor peuters, rotte kies en dorpenrondes. De vragen zijn 

beantwoord. 

8 Instellen van een 

werkgeverscommissie 

De raad besluit: 

1. de arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente 

Eemsmond (CAR-UWO en lokale regelingen) over te 

nemen en integraal vast te stellen ten behoeve van de 

griffier en de overige op de griffie werkzame 

ambtenaren; 

2. een werkgeverscommissie in te stellen en aan deze 

commissie de bevoegdheden te delegeren die 

rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de 

op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde 

rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot 

en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de 

bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, 

tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van 

de Gemeentewet; 

3. het raadslid de heer R.R. Eisinga te benoemen tot 

voorzitter en de raadsleden mevrouw L.M. Visser en 

de heer P.H. op 't Holt te benoemen tot lid van de 

werkgeverscommissie voor de duur van de 

zittingsperiode van de raad;  

4. vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie 

griffier en griffie'; 

5. het door de raad op 27 november 2003 genomen 

delegatiebesluit aan het college van burgemeester en 

wethouders van Eemsmond in te trekken.  

9 Vaststelling van de nota 

Grondbeleid gemeente 

Eemsmond 2016 

De raad besluit: 

- de actualisatie nota grondbeleid gemeente Eemsmond 

2016 vast te stellen. 
10 Actualisering 

grondexploitaties 

In reactie op de vraag van de heer Martini of de gemeente 

een marketingplan heeft voor de verkoop van de gronden 

(inclusief Warffum en ook de andere niet in het voorstel 

meegenomen locaties) zegt wethouder Sienot toe om de 

marketing hiertoe te intensiveren. 

 

De raad besluit: 

de herziene exploitatie opzetten: Almersma, LTS locatie en 

Scherphorn Noord 2016 vast te stellen; 

11 Centrumontwikkeling 

Uithuizen 

De raad besluit: 

- het college te verzoeken om de plannen voor te leggen 

aan bewoners en belanghebbenden om reacties op te 

halen;  

- de (deel)plannen verder uit te werken alvorens een 

definitief besluit te nemen; 

- een subsidieaanvraag voor de centrumontwikkeling bij 

de provincie te doen;  

- een bedrag van € 3.35 miljoen te reserveren als eigen 

bijdrage om de eerste fase van de plannen 

gecombineerd met een subsidie van de provincie uit te 
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kunnen voeren. Het betreft onttrekkingen uit de 

volgende reserves: 

 Reserve Ontwikkelprojecten: € 1.852.500 

 Reserve Woon- en Leefbaarheidsplannen lokaal  

€ 997.500 

 Reserve Woon- en Leefbaarheidsplannen 

Eemsdelta € 500.000 
12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 26 mei 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


