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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 14 januari 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, , de heer A. van Kleef 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. 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 
 
Afwezig met kennisgeving: De heer J. Schouten (SP) en mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij 
(Gemeentebelangen) en de heer Berends (wethouder) 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten, 
mevrouw Zuidema en de heer Berends. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 17 december 
2015 

De besluitenlijst van 17 december 2015 wordt overeenkomstig 
het opgestelde concept 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 

De heer op 't Holt heeft op 18 december de AB Vergadering 
van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP 
bijgewoond en heeft de raad hierover schriftelijk 
geïnformeerd. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen 4 van het jaar 2016 wordt 
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie, PvdA, SP en 
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over lekkage 
ijsbanen, de blijverslening van het Stimuleringsfonds 
Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), 
compostvaten, inzameling afval en Emmaweg 13a. De vragen 
zijn beantwoord. 
 
In reactie op de vraag van de heer Eisinga over Emmaweg 
13a zegt wethouder Sienot toe dat de raad hierover op korte 
termijn middels een uitgebreid memo geïnformeerd zal 
worden. 

8 Lange termijnagenda 2016 De heer Dijkhuis geeft aan dat hij een aantal onderwerpen op 
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en bijlage de LTA mist. Zoals bijvoorbeeld de wijziging van de GR VKB 
en de rapportage jongerenwerk. De raadsvoorzitter geeft aan 
dat dit zal worden meegenomen in het overleg met de 
gemeentesecretaris en griffier. 
 
De raad besluit: 

 De LTA 2016 en bijlage ‘afhandeling RIS’ vast te stellen; 

 in te stemmen met de LTA 'nieuwe stijl' waarbij een 
doorlopend inzicht voor de aankomende 12 maanden 
wordt verschaft.  

9 Meerjarenprogramma 
Nationaal Coördinator 
Groningen 

De burgemeester stelt op grond van de beraadslagingen voor 
om het concept besluit te wijzigen. Het tweede gedeelte van 
het besluit luidt dan als volgt "en in te stemmen met de 
geamendeerde reactie van het college van B&W". De raad 
gaat hiermee akkoord.   
 
Met in achtneming van het voorgaande besluit de raad: 
kennis te nemen van het definitieve Meerjarenprogramma 
"Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020" en 
in te stemmen met de geamendeerde reactie van het college 
van B&W.  

10 Bestemmingsplan Warffum De heer Westerhuis legt de volgende stemverklaring af: 
"Ik wens toch aantekening dat ik niet in stem met de 70 
procent regeling. Met de rest van het plan stem ik wel in".  
 
De raad besluit: 
1. de zienswijze van de provincie ontvankelijk en gegrond te 

verklaren en het bestemmingsplan op de in de zienswijze 
genoemde onderdelen aan te passen in die zin dat de 
regels van het bestemmingsplan Warffum worden 
afgestemd op de regels van de Provinciale 
Omgevingsverordening;  

2. de zienswijze van de inwoner uit Warffum ontvankelijk 
maar ongegrond te verklaren; 

3. de verbeelding van het bestemmingsplan aan te passen 
in die zin dat het bouwvlak in de zuid-west hoek in de 
Laan Zuid wordt aangepast in verband met een 
herverkaveling;  

4. het bestemmingsplan Warffum vast te stellen met 
inachtneming van de genoemde wijzigingen. 

11 Bestemmingsplan Uithuizen De heer Westerhuis legt de volgende stemverklaring af: 
Ik heb ook hier de stemverklaring dat ik niet met de 70 procent 
kan instemmen maar dat er gewoon 100 procent terug 
gebouwd moet worden als men dat heeft gebouwd.  
 
De raad besluit: 
1. de zienswijze van de provincie ontvankelijk en gegrond te 

verklaren en het bestemmingsplan op de in de zienswijze 
genoemde onderdelen aan te passen in die zin dat de 
regels van het bestemmingsplan Uithuizen worden 
afgestemd op de regels van de Provinciale 
Omgevingsverordening;  

2. de hoofdwatergangen in Uithuizen te voorzien van de 
bestemming 'Water' 

3. het bestemmingsplan Uithuizen vast te stellen met 
inachtneming van de genoemde wijzigingen. 

12 Verklaring van geen 
Bedenkingen: aanleg 
waterberging inclusief groen 
en infrastructuur 

De raad besluit: 
1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de 

realisatie van een waterberging, infrastructuur en groen 
in Eemshaven zuidoost en dit besluit als ontwerp in de 
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procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning in te 
brengen; 

2. De onder 1. bedoelde ontwerp Verklaring van geen 
Bedenkingen wordt als definitieve Verklaring van geen 
Bedenkingen aangemerkt indien blijkt dat er geen 
zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het 
ontwerpbesluit zijn ingediend. 

13 Beheer begraafplaatsen De heer Rozema dient mondeling het volgende voorstel in: 
 
Voorgesteld wordt om het raadsvoorstel uit te breiden met de 
zinsnede: 'te investeren in de verbetering van de 
toegankelijkheid en afbakening van de strooivelden op de 
begraafplaatsen waar deze reeds aanwezig zijn  en waar 
deze nog gerealiseerd worden en daar in die zin uitvoering 
aan te geven".  
 
Op grond van de toezegging van wethouder Bouman trekt de 
heer Rozema het voorstel in. 
 
In reactie op de heer Slagter zegt de wethouder toe dat de 
eerder gedane toezegging om een bankje te plaatsen bij het 
strooiveld in Uithuizen zal worden uitgevoerd. Ook zegt hij toe 
dat het onderhoud van de urnenmuur aan de Heerdweg op 
adequate zal worden opgepakt. 
 
De raad besluit: 
- het digitaliseren van gegevens rondom begraven, het 

opstellen van een beheerplan en de kosten hiervoor van 
€ 70.000 te dekken uit de Reserve afkoopsom graven; 

- het restant van de Reserve afkoopsom graven voorlopig 
beschikbaar houden voor de in te stellen 
Onderhoudsvoorziening, waarvan de hoogte op basis 
van de uitkomsten van het beheerplan inzichtelijk zal 
worden (de omzetting van reserve naar voorziening zal 
t.z.t. afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd); 

- het investeren in de aanschaf van urenmuren, hiervoor 
het krediet van € 15.560 beschikbaar te stellen en de 
structurele kapitaallasten van dit krediet (€ 650) te 
dekken vanuit de inkomsten voor afkoopsommen. 

14 Analyse tekort 
inkomensdeel en 
verbeterplan 2015-2016 
Gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum en 
Eemsmond 

De heer Dijkhuis stelt voor om het woord "mogelijk" te 
schrappen in het concept besluit (tweede aandachtsstreepje). 
De raad gaat hiermee akkoord. 
  
Met in achtneming van het voorgaande besluit de raad: 
kennis te nemen van de rapportage Analyse tekort 
inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten 
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond", 
en de volgende zienswijzen in te dienen: 
- de raad neemt kennis van het te verwachten tekort op het 

inkomensdeel in 2016, 
- de raad neemt kennis van de verschillende financiële 

gevolgen voor de vier gemeenten ondanks het gevoerde 
identieke beleid. Een oorzaak kan liggen bij de nieuwe 
verdeelsystematiek, 

- de raad kan zich vinden in de door het college 
voorgestelde maatregelen om de instroom te beperken 
en de uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort op 
het inkomensdeel te reduceren.  

  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 11 februari 2016. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


