Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 8 juni 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H.A. van der Molen (loco-griffier)

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, de heer J. Schouten en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol en mevrouw H.J. Dost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt.
Tevens aanwezig:
Wethouder
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot
Wethouder
de heer T. Berends
Met kennisgeving afwezig:

mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij (Gemeentebelangen), de heer
G.J. van de Wal (CDA), mevrouw H.W. Groenewoud (PvdA) en de
heer L. Westerhuis.
Tevens is de heer H.K. Bouman (wethouder) afwezig.

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling
van
de
besluitenlijst: 18 mei 2017
5a) Ingekomen stukken

5a) Mededelingen
5b) Terugkoppeling verbonden
partijen
6

Vragenuur

7

Jaarstukken
2016
en
Ontwerpbegroting
2018

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten
van verhindering binnen gekomen van wethouder Bouman,
de heer Van de Wal, mevrouw Zuidema, de heer Westerhuis
en mevrouw Groenewoud.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
De besluitenlijst van 18 mei 2017 wordt overeenkomstig het
opgestelde concept vastgesteld.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
Mevrouw Spijk deelt mee, dat zij de terugkoppeling van de
AB-vergadering van GSP (gehouden op 11 mei 2017) zal doen
zodra de notulen van deze vergadering beschikbaar zijn.
De fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA en SP hebben
vragen gesteld over opvang statushouders, vermist hert, ehealth Eemsmond, Strip/Roegte, gebruik kunstgrasveld,
privacy zorg, versterken of nieuwbouw en testwoningen van
de NAM. De vragen zijn beantwoord.
De voorzitter concludeert, dat onderstaande opmerkingen
m.b.t. de ontwerpbegroting 2018, d.w.z.
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VKB

8a) Jaarstukken
2016
Omgevingsdienst Groningen
en
8b) Ontwerpbegroting
2018
Omgevingsdienst Groningen

-

wat wordt er gedaan m.b.t. de uitkomsten en
aanbevelingen van het onderzoek van de
rekenkamercommissie
inzake
de
schuldhulpverlening;
- het opplussen van het beschermingsbewind middels
opname in een pluspakket, alsmede het inzichtelijk
maken van de meerkosten;
- afwijking
van
de
begroting
middels
begrotingswijziging(en);
- de doelgroep budgetbeheer (die al langer in
budgetbeheer zitten) beter perspectief bieden,
worden verwoord in een zienswijze richting de VKB. De
zienswijze wordt in afschrift aan de raad toegezonden.
De raad besluit met inachtneming van voorgaande gemaakte
opmerkingen:
1. in te stemmen met de Jaarstukken 2016 van de VKB en
hierover geen bezwaren in te dienen bij het algemeen
bestuur van de VKB;
2. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en een
zienswijze hierop uiterlijk 15 juni 2017 kenbaar te maken
bij het dagelijks bestuur van de VKB.
De dames Voskuil en Spijk en de heren Rozema, Van Kleef en
Op ’t Holt uiten hun zorg over de organisatie van de ODG
(o.a. cultuuraspect/te weinig voortgang m.b.t. de
organisatie/ontbreken transparantie, (geen) vertrouwen,
actievere informatievoorziening en goed werkgeverschap).
De voorzitter concludeert dat een zienswijze wordt
verwoord, waarin de raad
- de wens heeft om actiever, frequenter (per kwartaal)
en transparanter vanuit de gemeenschappelijke
regeling geïnformeerd te worden over de voortgang
en implementatie van het in september 2016 voor de
organisatie vastgestelde verbeterplan;
- verlangt dat de financiële effecten op de
bedrijfsvoering en de begroting, van ontwikkelingen
zoals outputfinanciering, herindeling, privatisering
bouwtoezicht, omgevingswet en dergelijke worden
vertaald naar een transparante begroting voor 2019;
- een nadere motivering van de extra investering voor
de ondersteunende functie bij de ODG ad € 510.000
verwacht en dat deze extra investering uiterlijk eind
2019 zal worden geëvalueerd;
- uiting geeft aan zijn zorg omtrent personele
aangelegenheden. Van het explosief gestegen
ziekteverzuim, de inhoud van een toegezonden
anonieme brief en de negatieve publiciteit is de raad
erg geschrokken;
- aandringt op de verantwoordelijkheid van de ODG
voor wat betreft goed werkgeverschap en het
bevorderen van een goede organisatiecultuur.
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De zienswijze wordt voorafgaand aan verzending ter
goedkeuring aan de raad gezonden.
Met verwijzing naar bovengenoemde zienswijze besluit de
raad de jaarstukken van de ODG voor kennisgeving aan te
nemen en in te stemmen met de voorgestelde bestemming
van het resultaat ad € 312.000,00.

9
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Met verwijzing naar bovengenoemde zienswijze besluit de
raad:
 de begroting 2018 van de ODG voor kennisgeving aan te
nemen;
 een bedrag ad € 255.923 op te nemen in de
gemeentelijke begroting 2018;
 een zienswijze in te dienen mbt de begroting van de
ODG.
Actualisatie begroting 2017 De heer Martini stelt enige (technische) vragen m.b.t. de
en begroting 2018 GR PG&Z WNT.
Wethouder Herkströter zegt toe hier schriftelijk op terug te
komen .

Rapport

De heer Martini en mevrouw Voskuil stellen vragen/geven
een zienswijze m.b.t. het RIGG en CJG:
- staat het kind in Groningen altijd centraal bij
risicovolle ouderschap? Zijn er – net als in Drenthe achterstanden bekend bij het RIGG?
- als hoofddoel is geformuleerd een stabiele CJG en
zorgteams. Een aantal cruciale voorwaarden zijn
echter bij onze eigen CJG niet geregeld, zoals een
veilige werkplek. Is het college hiervan op de hoogte?
Voor onze CJG betekent dit dat er aandacht moet zijn
voor wat er op de werkvloer nodig voor een veilige
werkomgeving;
- de medewerkers moeten de tijd, ruimte en rust
krijgen om de teams en samenwerkingsverbanden op
te bouwen;
- zorg zonder wachtlijsten: licht waar mogelijk, zwaar
waar het moet. Inmiddels zijn er wel wachtlijsten. Op
welke wijze krijgen de zorgen en de risico’s die
gesignaleerd zijn op de werkvloer aandacht bij de
beleidsmakers van de GGD en het RIGG?
Het RIGG en CJG behoren tot de portefeuille van wethouder
Bouman. Vanwege zijn afwezigheid zegt wethouder
Herkströter toe dat wethouder Bouman hier schriftelijk op
gaat antwoorden.
De raad besluit in te stemmen met de actualisatie begroting
2017
en
begroting
2018
Algemeen
Bestuur
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid &Zorg
(GR PG&Z) en geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot
het indienen van een zienswijze.
onderzoek De heer Dijkhuis, mevrouw Voskuil en de heer Rozema
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Schuldhulpverlening
gemeente Eemsmond

vragen van het college een sterkere regierol.
Mevrouw Voskuil geeft als suggestie mee om een werkgroep
in het kader van de herindeling opdracht te geven te kijken
naar het verschil tussen kosten VKB/GKB en of uitvoering
(deels) in eigen beheer kan, m.a.w. een onafhankelijk advies
met scenario’s vanuit de BMWE-gemeenten.
Samenvattend concludeert de voorzitter dat – naast de
conclusies
en
aanbevelingen
uit
het
rapport
Schuldhulpverlening – onderstaande aanbevelingen worden
toegevoegd:
- versterken van de gemeentelijke regierol, waarbij de
gemeente periodiek een zogenaamde expertmeeting
gaat
organiseren
voor
de
desbetreffende
ketenpartners op het terrein van de integrale
schuldhulpverlening;
- het instellen van een projectgroep in het kader van
de herindeling, die zich bezig gaat houden met de
uitvoering en het inzichtelijk maken van de kosten
van de schuldhulpverlening enerzijds door de VKB en
anderzijds door de GKB.
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12

13

De raad besluit met inachtneming van het voorgaande:
1) Het rapport Schuldhulpverlening gemeente Eemsmond
rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van schuldhulpverlening 2016 voor
kennisgeving aan te nemen;
2) De conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in
hoofdstuk 7 van het rapport integraal over te nemen,
inclusief de aanbevelingen die zijn toegevoegd door de
raad;
3) Het college te verzoeken om periodiek aan de raad te
rapporteren over de voortgang van de genomen
maatregelen tot uitvoering van deze aanbevelingen zoals
verwoord in de bestuurlijke reactie van 21 maart 2017.
Wijziging Verordening Wmo De raad besluit:
De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
BMWE 2017
BMWE gemeenten – 2” vast te stellen zoals die luidt
volgens de bij dit besluit behorende (en als zodanig
gewaarmerkte) bijlage.
Benoeming griffier
De raad besluit:
de heer S. van der Veen per 8 juni 2017 voor 12 uur per week
en per 1 augustus 2017 tot 1 januari 2019 voor 36 uur per
week te benoemen tot griffier van de gemeente Eemsmond.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 22 juni 2017.
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De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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