Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 25 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;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
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
Afwezig met kennisgeving: De heer J. Schouten (SP) en de heer P.H. op ’t Holt (D'66)
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten en de
heer op 't Holt.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststelling van de
De fractie van het CDA heeft een voorstel tot wijziging van
besluitenlijst: 11 februari 2016 de besluitenlijst ingediend. Naar aanleiding hiervan merkt de
heer Van Kleef op dat hierin wordt verwezen naar zaken die
niet op papier staan. Hierdoor is het lastig om dit later terug
te vinden. In antwoord hierop geeft de voorzitter aan dat de
gemaakte opmerkingen van de raad bij de behandeling van
de bedrijventerreinenvisie Eemsdelta aan de besluitenlijst
zullen worden toegevoegd.

5a

Ingekomen stukken

5a
5a

Mededelingen
LTA en bijlage

Besloten wordt om de besluitenlijst van 11 februari 2016 (en
het wijzigingsvoorstel van de fractie van het CDA) aan te
houden tot de eerstvolgende vergadering.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De heer Dijkhuis merkt op dat bij de vaststelling van de
klachtenverordening op 15 oktober 2015 is bepaald dat
jaarlijks een overzicht van het aantal klachten, de aard van
de klachten, de wijze van afdoening en de getroffen
maatregelen ter kennisgeving aan de raad zal worden
aangeboden. Hij mist dit jaarverslag op de LTA (bijlage). De
burgemeester geeft aan dat dit jaarverslag in de LTA zal
worden opgenomen.
Met inachtneming van het bovenstaande worden de LTA en
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5b)
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Terugkoppeling verbonden
partijen
Wijziging van de Verordening
tot het instellen en het
toekennen van een
erepenning van de gemeente
Eemsmond 2014
Kadernota
schuldhulpverlening BMWE
2016 - 2019

bijlage voor kennisgeving aangenomen.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
De raad besluit:
Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het
toekennen van een erepenning van de gemeente
Eemsmond 2016'.
De voorzitter deelt mee dat het college het bestuur van de
GR VKB zal verzoeken om de kwartaalrapportages voortaan
aan de raad te sturen, zodat de raad via de lijst van
ingekomen stukken tijdig kennis kan nemen van de
kwartaalrapportages. De raad gaat hiermee akkoord.
In reactie op de vraag van mevrouw Groenewoud
aangaande de verschillen tussen de VKB en GKB zegt
wethouder Herkströter toe dat de verschillen en
overeenkomsten tussen een GR (zoals bij de VKB) en een
dienstverleningsconstructie (zoals bij de GKB) in een memo
nader zullen worden uitgewerkt. Eventuele financiële
consequenties (hierbij kan gedacht worden aan de kosten
van uittreding) zullen later in een bijlage uitgewerkt kunnen
worden.
Op grond van de beraadslagingen worden de volgende
aanvullende kaders meegegeven: jongeren als doelgroep en
inzet van vrijwilligers.
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Verklaring van geen
Bedenkingen; Zonnepark
zuidzijde van de dijk nabij de
Kwelderweg te Eemshaven

De raad besluit:
De kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019
inclusief de kaders jongeren en vrijwilligers vast te stellen.
De heer Martini dient mondeling het volgende amendement
in.
De fractie van GemeenteBelangen stelt voor om de
dijkvlakken te westen van de Eemshavenweg en de eerste
twee dijkvlakken aan de oostkant van deze weg niet te
benutten voor zonnepanelen zodat het behoud van het
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische gebruik
aldaar in stand blijft.
Het amendement wordt in stemming gebracht. Het
amendement wordt met 5 stemmen voor en 10 stemmen
tegen verworpen.

9

Subsidie energiebesparende
maatregelen

De raad besluit:
1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de
realisatie van een zonnepark de zuidzijde van de dijk
nabij de Kwelderweg te Eemshaven en dit besluit als
ontwerp in de 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.
De raad besluit:
de kosten voor subsidies energiebesparing en
opwekking duurzame energie voor gebouwen met een
publieke/maatschappelijke functie in de gemeente
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Sluiting

Eemsmond (€ 99.648) te onttrekken aan de reserve
energiebesparende maatregelen;
het restantbedrag van de reserve energiebesparende
maatregelen (€45.561) in te zetten voor
energiebesparende maatregelen in gemeentelijke
gebouwen;
de begroting conform te wijzigen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 10 maart 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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