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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 12 oktober 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter mevrouw M. van Beek 
Griffier de heer S. van der Veen 
 
Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, , de heer A. van Kleef en de 
heer G. Martini; 
SP Eemsmond:, 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. 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 
 
Afwezig met kennisgeving:  mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen) 
 mevrouw  L.M. Visser (SP)  
 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn berichten 
van verhindering binnen gekomen van mevrouw M.R.G.G. 
Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen) en mevrouw L.M. 
Visser (SP) 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. Op voorstel van de 
voorzitter wordt besloten dat na afloop van de openbare 
vergadering in beslotenheid zal worden gesproken over een 
toegevoegd agendapunt. 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 28 september 
2017 

De besluitenlijst van 28 september 2017 wordt 
overeenkomstig het opgestelde concept vastgesteld. 

5a) Ingekomen stukken De raad besluit: 
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van 
de ingekomen stukken. 

5a) Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5a) LTA en bijlage De LTA met bijlage worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
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6 Vragenuur De fracties van de PvdA en GemeenteBelangen hebben 
vragen gesteld over het fietspad Menkemaweg, overlast in 
dorpscentra en het certificaat versterkt huis/schadeprotocol. 
De vragen zijn beantwoord. 

7 Geactualiseerd Strategisch 
beleidskader Werk en 
Inkomen 2018 

Wethouder Herkströter zegt toe extra aandacht te besteden 
aan de doelgroep statushouders en de raad in de op te 
stellen kwartaal rapportages hierover te informeren. 
De raad besluit: 
- In te stemmen met de inhoud van het geactualiseerde 

Strategisch beleidskader Werk en inkomen 2018 

8 Gewijzigde begroting en 
uitvoeringsplan 2018 
Werkplein Ability (GR PNG) 

De raad besluit: 
- geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 

gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van 
Werkplein Ability  

9 Wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling Publieke 
Gezondheid en Zorg 
Groningen 

De raad besluit: 
In te stemmen met de regeling tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 
Groningen. 

10 Project Van Speykstraat 2 
Roodeschool 

Wethouder Sienot zegt toe in volgende, vergelijkbare 
gevallen de raad vooraf middels een bijeenkomst te 
informeren en in een memo de raad te informeren over 
projecten in de pijplijn. 
De raad besluit: 
1. Een bedrag van € 53.575 te onttrekken aan de reserve 

woon- en leefbaarheidsplannen ter dekking van het 
tekort voor de aankoop, sanering van de machinefabriek 
en herontwikkeling van locatie aan de van der 
Speykstraat 2 te Roodeschool.  

2. En uitvoeringskrediet van € 332.150,- beschikbaar te 
stellen ter uitvoering van het gehele project met als 
dekking: het onder (1) genoemde bedrag van € 53.575, 
de (aan te vragen) subsidies bij provincie en NCG, de 
bijdrage in sanering van de huidige eigenaar, alsmede de 
geraamde verkoopopbrengsten van kavels.  

3. Met het project kan tot uitvoering worden overgegaan 
als volledige dekking door middel van de subsidies tot 
stand is gekomen. 

4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 Opening besloten deel De voorzitter opent de besloten vergadering. 

11 Voorbereidingsbesluit 
slopen 

De raad besluit: 
1. te verklaren dat er een herziening van de 

bestemmingsplannen wordt voorbereid voor het 
gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij 
dit besluit behorende verbeelding, digitaal vervat in 
het GML-bestand: NL.IMRO.1651.VBOOsloopverg2017-
0401 met gebruikmaking van de ondergrond ontleend 
aan de GBK Eemsmond van 14 oktober 2015;  

2.  het volgende sloopverbod in te stellen ter voorkoming 
dat het gebied minder geschikt wordt voor te 
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handhaven dan wel te verwezenlijken van 
bestemmingen:  
a. het is verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning gebouwen te slopen in het 
onder 1 genoemde gebied; 

b. een omgevingsvergunning voor het slopen van 
een gebouw op grond van artikel 2.1, lid 1, sub g 
van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt uitsluitend verleend indien de sloop niet 
leidt tot een achteruitgang van de kenmerkende 
waarden van een gebied, dan wel dat er een 
garantie bestaat voor een goede herinvulling ter 
plaatse van het te slopen gebouw waardoor de 
waarde van het gebied kan worden hersteld; 

c.  het gestelde onder 2a is niet van toepassing op: 
- werken en werkzaamheden die noodzakelijk 

zijn in verband met de gebruikelijke 
onderhoudswerkzaamheden, dan wel van 
ondergeschikte aard zijn; 

- de noodzakelijke sloop van gebouwen ter 
voorkoming van instortingsgevaar in geval er 
sprake is van een acute bedreiging van de 
veiligheid van personen of beschadiging van 
omliggende bebouwing of percelen. 

3.  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 19 
oktober 2017; 

4.  geheimhouding van dit besluit te betrachten tot en 
met 19 oktober 2017; 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

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


