Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 2 november 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
de her S. van der Veen

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 en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. 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;
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 P.H. op ’t Holt (D ’66) en de heer J. Schouten (SP)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3

Vaststelling agenda
Programmabegroting 2018

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten
van verhindering binnen gekomen van de heer P.H. op ’t Holt
(D ’66) en de heer J. Schouten (SP).
De agenda wordt conform vastgesteld.
De heer Slagter dient namens de PvdA een motie in.
Motie "Afschaffing boete bij vermissing rijbewijs"
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 2 november
2017
Constaterende dat:
-

-

de gemeente Eemsmond haar inwoners bij de aanvraag
van een nieuw rijbewijs in het geval van vermissing een
extra bedrag ad € 18,55 in rekening brengt;
genoemd bedrag extra geheven wordt naast de kosten
van een nieuw rijbewijs;
vermissingskosten voor een gestolen paspoort sinds
maart 2014 zijn afgeschaft;
248 van de 388 gemeenten dit sindsdien ook hebben
afgeschaft i.v.m. de vermissing van een rijbewijs;
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Overwegende dat:
inwoners deze vermissingskosten ervaren als een
boete;
slachtoffers van bv diefstal al genoeg extra kosten
hebben;
de gemeente zelf bepaalt of zij kosten in rekening
brengt bij de burger bij verlies of diefstal van een
rijbewijs;
de kosten van een rijbewijs kostendekkend zijn;
Spreekt uit dat / is van mening dat:
-

vanuit het perspectief van de burger het eigenlijk niet
uit te leggen is waarom bij vermissing van een paspoort
geen extra kosten in rekening gebracht worden, terwijl
dit wel het geval is bij vermissing van een rijbewijs;

-

het een verkeerde keuze is burgers te “straffen” bij
vermissing van hun rijbewijs door hen hier extra voor te
laten betalen;

Verzoekt het college:
-

vanaf 1 januari 2018 deze vermissingskosten bij
aanschaf van een rijbewijs te schrappen;

En gaat over tot de orde van de dag;
Fractie PvdA-Eemsmond
Ab Slagter
Lya Groenewoud
Het college neemt de motie over.
Burgemeester Van Beek zegt toe de suggestie voor een
traineeship mee te nemen / over te nemen en een plek te
geven in het herindelingstraject (generatiepact).
Burgemeester Van Beek zegt een memo toe over de
uitkomsten van een overleg in de driehoek (burgemeester,
politie, justitie) inzake jeugdoverlast / inschakeling bureau
Halt.
Burgemeester Van Beek zegt toe te zullen reageren op door
de heer Rozema te verstekken concrete informatie inzake
ontsluiting in geval van calamiteiten van Bedrijventerrein
Edama.
Wethouder Bouman zegt toe terug te komen met een
investeringsvoorstel Kerkplein.
Wethouder Bouman zegt toe voor 1 januari terug te komen
met een voorstel inzake de harmonisatie kinderopvang /
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peuterspeelzaalwerk (tarieven / toeslagen).
Wethouder Bouman zegt toe de gevoelens van de raad
inzake de openstelling van jeugdsoos De Mencke op
zaterdagavond over te brengen aan het bestuur van de
jeugdsoos.
Wethouder Sienot zegt toe na te zullen gaan of het Project
Goes in de gemeente Eemsmond bruikbaar/toepasbaar is.
Wethouder Sienot zegt toe gegevens inzake CO2 uitstoot te
verstrekken zodra deze beschikbaar komen.
Wethouder Berends zegt toe de raad te informeren over de
evaluatie van de automatische kwijtschelding (zodra
beschikbaar).
De motie van de fractie van de PvdA wordt ingetrokken.
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Sluiting

De raad besluit:
 de Programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting
2019-2021 vast te stellen;
 het saldo en resultaat van 2018 van € 228.011 toe te
voegen aan de algemene reserve;
 de subsidieplafonds 2018 vast te stellen conform de
bijlage subsidiejaarprogramma 2018 in het bijlagenboek;
 het aangepaste normenkader vast te stellen;
 het in stand houden van de programma-indeling voor de
presentatie van de Programmabegroting voor
kennisgeving aan te nemen;
 het opnemen van de vergelijking van de verplicht
voorgeschreven beleidsindicatoren van Eemsmond met
de BMW-gemeenten en Nederland in zijn geheel voor
kennisgeving aan te nemen;
 de begroting 2018 overeenkomstig bovenstaande
voorstellen te wijzigen middels een eerste
begrotingswijziging.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 16 november 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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