Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 24 maart 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
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mevrouw M. van Beek
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, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. VenhuisDost;
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.
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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
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Vaststelling van de
besluitenlijst: 10 maart 2016
Ingekomen stukken
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Mededelingen
LTA en bijlage
Terugkoppeling verbonden
partijen
Begrotingswijzigingen
Wijzigingsvoorstel
besluitvorming op

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is geen bericht
van verhindering binnen gekomen
De voorzitter merkt op dat voortaan bij een stemming met
hand op steken expliciet zal worden aangegeven hoe een
fractie heeft gestemd zodat dit voor de kijkers van de
vergadering via internet ook duidelijk is.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De besluitenlijst wordt overeenkomstig het opgestelde
concept vastgesteld.
Mevrouw Voskuil informeert naar de afhandeling van de brief
van het ministerie van SZW over veilig gebruik Suwinet
(ingekomen stuk A2) en vraagt of de raad op de hoogte
gehouden kan worden over het stappenplan van de
gemeente. In reactie hierop zegt de voorzitter toe dat de raad
een memo krijgt waarin het college aangeeft hoe het
verbeterplan er uit gaat zien.
Met inachtneming van het bovenstaande besluit de raad:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
De begrotingswijziging nummer 7 van het jaar 2016 wordt
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld.
Mevrouw Visser legt namens de fractie van de SP de
volgende stemverklaring af:

1

bestuurlijke herinrichting in
Noord Groningen

Graag willen we een stemverklaring afleggen en dat is met
betrekking tot punt 1 'in te stemmen met de tweesporige
strategie rond de bestuurlijke inrichting in Noord Groningen'.
Wat betreft die twee sporen: het spoor naar de G7 nemen wij
ter kennisgeving aan, daar stemmen we in die zin niet mee in,
want het wordt ons opgelegd in deze vorm. En wij vinden in
onze stemverklaring dat als je dan toch moet herindelen doe
dat dan in de BMWE variant en ga er dan ook voor staan."
De heer Eisinga legt namens de fractie van
Gemeentebelangen de volgende stemverklaring af:
"Ik heb het in mijn eerste termijn al aangekondigd dat wat ons
betreft de opmerkingen over de G7 in het besluit wel
achterwege gelaten kunnen worden. Dat wou ik er als
stemverklaring aan toevoegen".

8

Kaderstelling Financiële
Verordening

9

Extra openstelling
middenstand gemeente
Eemsmond en voorstel tot
wijziging van verordening
winkeltijden Eemsmond
Wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling Ability in de
Gemeenschappelijke
regeling Participatie NoordGroningen
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De raad besluit:
1. in te stemmen met de tweesporige strategie rond de
bestuurlijke inrichting in Noord Groningen, zoals
verwoord in bijgaande raadsvoorstellen;
2. het college te vragen het spoor van de BMWE-variant,
zijnde de samenvoeging van de gemeenten Bedum, de
Marne, Eemsmond en Winsum verder uit te werken en
de raden van de vier gemeenten hierover te blijven
informeren;
3. voorlopig gelijktijdig blijven meewerken aan de
inspanningen van het provinciebestuur, gericht op de
realisatie van de G7-variant.
De heer Dijkhuis formuleert namens zijn fractie aanvullende
kaders. De lijst met aanvullende kaders neemt het college in
ontvangst. Het college zal deze kaders van commentaar
voorzien en de portefeuillehouder zal dit bespreken met de
rekeningcommissie. Daar zal ook worden afgesproken hoe er
dan mee om gegaan zal worden. De voorzitter stelt voor om
dit agendapunt op deze manier af te handelen. De raad is
hiermee akkoord. De lijst met aanvullende kaders zal ook aan
de raad worden verstrekt en de andere fracties worden in de
gelegenheid gesteld om -indien gewenst- hieraan kaders toe
te voegen.
De fractie van de ChristenUnie wordt geacht tegengestemd te
hebben.
De raad besluit:
de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen.
De heer Dijkhuis dient namens de fracties van
Gemeentebelangen, D66, SP, PvdA en VVD een
amendement in.
Amendement 1: Openbaar lichaam optimaal openbaar!
Datum Raad: 26 maart 2016
Onderwerp: Wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie NoordGroningen
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling
van bovenvermeld onderwerp;
Besluiten:
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De bij het raadsvoorstel gevoegde Gemeenschappelijke
Regeling Participatie Noord-Groningen als volgt te
wijzigen:
Artikel 10 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording
1. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college en
door de raad van zijn gemeente ter verantwoording worden
geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur
gevoerde beleid.
2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van
zijn gemeente alle inlichtingen die door het college, of één of
meer leden daarvan, worden verlangd op de in die gemeente
gebruikelijke wijze.
3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de
gemeenten de door één of meer leden van die raden
gevraagde inlichtingen.
Aan te vullen met
3. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de
gemeenten de door één of meer leden van die raden
gevraagde inlichtingen. Tevens verstrekt het aan raden de
agenda’s en de andere vergaderstukken van de algemene
bestuursvergaderingen.

Toelichting:
Artikel 10 lid 1 van de GR maakt duidelijk dat er een
verantwoordingslijn ligt tussen de leden van het algemeen
bestuur en de raad van zijn gemeente. Dit kan alleen invulling
krijgen als de raad op de hoogte is van het door het
bestuurslid gevoerde beleid in het algemeen bestuur zoals
genoemd in lid 3. Want je kan pas vragen stellen over het
gevoerde beleid als je weet wat dit beleid is geweest!
Dit is van toepassing op zowel openbare als niet openbare
vergaderingen van het Algemeen Bestuur, en komt logisch
voort uit de keuze een openbaar lichaam in te richtten op
basis van de Wgr.
Om latere onduidelijkheid hierover te voorkomen lijkt het nu
gewenst om dit goed te regelen, en dat beoogt dit
amendement.
1.
Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond
2.
Peter Op ’t Holt,
3.
D66
4.
Linda Visser, SP
5.
Lya Groenewoud, PvdA
6.
Lammert Westerhuis, VVD
Mevrouw Visser dient namens de fracties van SP,
Gemeentebelangen, PvdA en D66 een amendement in:
Amendement 2: Maatschappelijk effect van beleid in beeld
Datum raad: 24 maart 2016
Onderwerp: Wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie NoordGroningen
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De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling
van bovenvermeld onderwerp;
Besluiten:
De bij het raadsvoorstel gevoegde Gemeenschappelijke
Regeling Participatie Noord-Groningen als volgt te
wijzigen:
Artikel 10 Algemeen bestuur: informatie en verantwoording
Aan te vullen met
4. Er wordt jaarlijks in de vorm van de evaluatie aan de raad
weergegeven wat de maatschappelijke effecten zijn van het
beleid
Toelichting:
Omdat een aanzienlijke groep van onze inwoners (in meer of
mindere mate) afhankelijk zijn van de diensten van de
uitvoeringsorganisatie, waar wij als raad beleidskaders voor
moeten stellen. Het onderdeel werk en inkomen van grote
invloed kunnen wijn op het welzijn en welbevinden van een
persoon. Maakt dat juist de maatschappelijke effecten naast
de financiën en wel of niet behaalde doelen en uitstroomcijfers
van belang zijn om inzichtelijk te maken en een vaste plek op
de raadsagenda's te geven. Zodat de raad indien nodig tijdig
bij kan sturen.
1.
2.
3.
4.

SP, L. Viser
GemeenteBelangen Eemsmond, R. Eisinga
PVDA, L. Groenewoud
D66, P. op 't Holt

Op grond van de toezegging van wethouder Herkströter
worden beide amendementen ingetrokken.
De heer Dijkhuis legt de volgende stemverklaring af:
Onze stemverklaring is dat we heel erg hebben geworsteld
met dit dossier en uiteindelijk zelf ook gezocht hebben naar
een positief vervolg van dit gehele gebeuren en dat we er
positief in staan en zeker gezien de opmerkingen zoals dat
vandaag gewisseld is kunnen wij met het voorstel instemmen.
Op grond van de amendementen en de gedane toezegging
wordt in de aanhef van dit besluit opgenomen dat het college
van de gemeente Eemsmond de raad actief zal informeren
over het gevoerde beleid van het algemeen bestuur van de
GR Participatie Noord Groningen en de maatschappelijke
effecten van het gevoerde beleid.
De raad besluit:

1a. kennis te nemen van het advies van het Algemeen
Bestuur van Ability d.d. 21 januari 2016;
1b. in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Ability in de
gemeenschappelijke regeling Participatie NoordGroningen;
1c. het college toestemming te geven in te stemmen met de
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2.

11
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wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in
de gemeenschappelijke regeling Participatie NoordGroningen.
kennis te nemen van het implementatieplan
Uitvoeringsorganisatie Participatie Noord-Groningen en
het pré-advies van de gezamenlijke Ondernemingsraden.

Actualisatie begroting
beleidsagenda sociaal
domein BMWE 2016

In reactie op het betoog van mevrouw Zuidema worden de vijf
beslispunten zoals verwoord in het raadsvoorstel
overgenomen in het raadsbesluit.

Sluiting

De raad besluit:
1
in te stemmen met de actualisatie van de begroting
beleidsagenda 2016 voor het sociaal domein in BMWE;
2
in te stemmen met de financiële gevolgen van dit
raadsvoorstel;
3
in te stemmen met het onttrekken van € 258.075,(incidenteel) aan de Algemene reserve ter dekking voor
de nog niet gedekte (incidentele) uitgaven zoals
opgenomen in de geactualiseerde begroting
Beleidsagenda 2016 onder toezegging dat het niet
bestede budget (overschot op de beleidsagenda sociaal
domein 2015) wordt toegevoegd aan de Algemene
Reserve als onderdeel van de bestemming van het
resultaat van de rekening 2015;
4
De begroting 2016 overeenkomstig de financiële
gevolgen van dit advies te wijzigen;
5 De financiële effecten voor 2017 en daarna
begrotingstechnisch mee te nemen in het kaderplan
2017-2020;
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 7 april 2016.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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