Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op dinsdag
28 juni 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga (vroegtijdig vertrokken), 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 (vroegtijdig vertrokken), 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
Wethouder
de heer T. Berends
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2
3

4

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn geen
berichten van verhindering binnen gekomen.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
De heer Heuvel spreekt namens de bewoners van
Ulbrandahof te Uithuizen in op agendapunt 6 aangaande
AZC Uithuizen.
Vaststelling
van
de De
fractie
van
GemeenteBelangen
dient
een
besluitenlijst: 9 juni 2016
wijzigingsvoorstel in:
De tekst bij agendapunt 10 (11) over Financiële
jaarstukken 2015 GR PG&Z, de geactualiseerde begroting
2016 en de (ontwerp)begroting 2017 "In antwoord op de
vraag van de heer Martini of achterstanden bekend zijn bij
het RIGG zegt de wethouder toe dat dit signaal in
afstemming met de portefeuillehouder onder de aandacht
van het bestuur zal worden gebracht. "
te wijzigen in:
"In antwoord op de vragen van de heer Martini of het kind
in Groningen altijd centraal staat bij risicovolle
ouderschappen en of er net als in Drenthe achterstanden
bekend zijn bij het RIGG zegt de wethouder toe dat dit
signaal in afstemming met de portefeuillehouder onder de
aandacht van het bestuur zal worden gebracht."
Dit voorstel tot wijziging wordt conform vastgesteld.
De besluitenlijst wordt met inachtneming van het
voorgaande conform het opgestelde concept vastgesteld.
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Ingekomen stukken

De raad besluit met inachtneming van het voorgaande:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
LTA
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden De heer Westerhuis geeft aan dat hij de vergadering van
partijen
het algemeen bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord
Groningen gehouden op 16 juni 2016 heeft bijgewoond.
Zodra hij het verslag van deze vergadering heeft ontvangen
zal hij de raad nader informeren over deze vergadering.
AZC Uithuizen
De raad besluit:

Dat hij in het kader van artikel 169 lid 4 van de
Gemeentewet gehoord is over het verzoek van het
COA aan onze gemeente voor de realisatie van een
AZC op de locatie Havenweg;

Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken aan
het college betreffende de realisatie van een AZC op
de door het college voorgestelde locatie voor
maximaal 500 mensen voor een periode van maximaal
5 jaar.
Facetbestemmingsplan
Op verzoek van mevrouw Groenewoud vindt een stemming
mini-windturbines
plaats. Het voorstel wordt met 13 stemmen voor en 3
stemmen tegen (van de fractie van de PvdA en D66)
aangenomen.
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Jaarstukken
2015
VeiligheidsRegio Groningen
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Interbestuurlijk
archiefzorg2015
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Mevrouw Venhuis stelt voor om de brief van vv Usquert
(ingekomen stuk A5) ter afhandeling in handen van het
college te stellen en de raad door tussenkomst van de
griffie te informeren over het antwoord (categorie B) in
plaats van voor kennisgeving aan te nemen. Dit is akkoord.

toezicht
jaarverslag

De raad besluit:
1. de zienswijze van de Gasunie ontvankelijk en gegrond
te verklaren en het facetbestemmingsplan aan te
passen door het opnemen van een veiligheidszone tot
gasinfrastructuur van 25 meter;
2. eveneens een veiligheidszone op te nemen voor
hoogspanningsverbindingen en andere risicovolle
inrichtingen.
3. het facetbestemmingsplan miniwindturbines vast te
stellen met inachtneming van bovengenoemde
wijzigingen.
De raad besluit:
kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 van de
VeiligheidsRegio Groningen.
Wethouder Berends geeft aan dat het college bezig is met
een inhaalslag en hij zegt de raad toe dat het college een
veel beter jaarverslag 2016 zal aanleveren (waarbij de
KPI's beter op orde zijn).

De raad besluit:
Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en de
maatregelen die naar aanleiding van dit rapport genomen
dienen te worden.
Beleidsplan
Integrale Mevrouw Zuidema zou het op prijs stellen dat de raad via
Schuldhulpverlening 2016- een memo op de hoogte gehouden wordt van de verdere
2019
ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van vrijwilligers.
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Wethouder Herkströter zegt deze memo toe.
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Jaarrekening
OmgevingsDienst
Groningen

De raad besluit:
het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019
vast te stellen.
2015 Mevrouw Voskuil heeft met betrekking tot de controles bij
alle (LPG) tankstations (pagina 11 van het jaarverslag) de
volgende vragen:
"De uitkomsten van de controle tankstations vinden we
zorgelijk. We hebben het dan niet eens zozeer over de
noodplannen die niet overal of onvolledig aanwezig zijn.
Maar wel over het feit dat geen monitoring van het
grondwater heeft plaatsgevonden zodat eventuele lekkage
van brandstoffen vroegtijdig ontdekt kan worden. Er is
ontdekt bij controlerondes dat in veel gevallen informatie
ontbreekt of de peilbuizen op de juiste diepte of in
sommige gevallen op de juiste locatie zijn geplaatst."
Vragen:
- hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan?
- wat is het risico van het niet weten hoeveel rotzooi in
de grond en grondwater is gekomen?
- wie draait op voor de eventuele gevolgen en kosten
van deze nalatigheid?
Wethouder Sienot zegt toe dat deze vragen schriftelijk
beantwoord zullen worden.
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Vaststellen
Wegsleepverordening
Eemsmond 2016
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Sluiting

De raad besluit:

kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 van de
OmgevingsDienst Groningen en hiervan mededeling te
doen aan het Algemeen Bestuur door toezending van
een afschrift van dit besluit.
De raad besluit:

de Wegsleepverordening Eemsmond 2016 alsmede de
inwerkintreding, als voorgesteld, vast te stellen;

de kosten die hiermee gemoeid gaan te dekken uit de
lopende begroting;

in te stemmen met het achteraf informeren over de
werkelijke kosten.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 14 juli 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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