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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 14 december 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, 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 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 (vanaf agendapunt 9); 
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt. 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouder de heer H.K. Bouman 
Wethouder de heer H.G.A. Sienot 
Wethouder de heer T. Berends 
 
Afwezig met kennisgeving:  Wethouder S.W.G. Herkströter- van Oijen 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van wethouder Herkströter, de 
heer Van de Wal komt later of niet, de heer Westerhuis komt 
later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 30 november 
2017 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 30 november 2017 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

5a) Ingekomen stukken De heer Slagter vraagt aan het college om een brief van de 
heer Munters op korte termijn te beantwoorden in plaats van 
na behandeling als ingekomen stuk in de vergadering van 25 
januari 2018. De voorzitter zegt toe dat het college zich zal 
beraden of eerder tot beantwoording van de brief kan 
worden overgegaan (inhoudelijk of procedureel). 
 
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 en 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, het CDA en de ChristenUnie hebben 
vragen gesteld over kortingsmaatregel arbeidsgehandicap-
ten, warm watervoorziening in de Scherphornhal, Oud en 
Nieuw vuurwerkvrije zones en vuurwerk gebruik rond de 
jaarwisseling. De vragen zijn beantwoord. 

7 Dienstverleningsconcept 
Het Hogeland 

De raad besluit: 
 
1. Het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 

vast te stellen; 
2. Dat in het uitvoeringsprogramma rekening moet 

worden gehouden met de inbreng vanuit de BOR en de 
gemeenteraad. 

 
Burgemeester Van Beek zegt een schriftelijke toelichting toe 
op de gehanteerde termijnen voor afhandeling mail (vijf 
dagen) en brieven (zes weken). 

8 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Uithuizermeeden 

De raad besluit: 
1. De zienswijze ongegrond te verklaren omdat de regeling 

voor beroep en bedrijf aan huis voldoende waarborgen 
biedt om het woonklimaat in de omgeving te 
beschermen; 

2. Het bestemmingsplan Uithuizermeeden ongewijzigd vast 
te stellen. 

9 Lokale uitvoeringsagenda 
WLP 

De voorzitter meldt dat de heer Westerhuis inmiddels 
gearriveerd is. 
 
De raad besluit: 
1. Goedkeuring te verlenen voor het toekennen van 

middelen uit de Bestemmingsreserve Woon- en 
Leefbaarheidsplannen voor het uitvoeringsprogramma 
WLP: 

2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen: 
3. Kennis te nemen van de subsidieregeling 

Maatschappelijke initiatieven WLP; 
4. Onderzoek te laten plaatsvinden naar eventuele 

aanpassingen van de subsidieverordening dan wel de 
subsidieregels (de uitkomsten van dit onderzoek 
worden ter besluitvorming dan wel ter kennisname 
aangeboden aan de raad). 
 

Wethouder Sienot zegt op de volgende punten aanpassingen 
van de tekst van het WLP toe: subsidiemogelijkheden in niet 
BAG geregistreerde dorpen, blijversleningen, zin over 
demotiverend werken van raadsbehandeling. 
Burgemeester Van Beek zegt toe na te gaan of in dit kader 
herijking van het Bibob beleid noodzakelijk is. 
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10 Vaststelling 
belastingverordeningen en 
tarieven 2018 

De raad besluit de volgende belastingverordeningen vast te 
stellen: 
 
1. verordening onroerende zaakbelasting 2018; 
2. verordening afvalstoffenheffing incl. bijbehorende 

tarieventabel 2018; 
3. verordening rioolbelasting 2018; 
4. verordening forensenbelasting 2018; 
5. verordening marktgelden 2018; 
6. verordening lijkbezorgingsrechten incl, bijbehorende 

tarieventabel 2018; 
7. verordening leges incl. bijbehorende tarieventabel 2018. 

11 Solidariteit Groninger 
gemeenten kosten 
jeugdzorg 

De raad besluit: 
 

 voor het jaar 2018 niet gezamenlijk financieel solidair te 
zijn met de Groninger gemeenten op ZIN en PGB en deze 
uitgaven per gemeente af te rekenen; 

 financieel solidair te blijven met de Groninger 
gemeenten op;  
- de zeer specialistische jeugdhulp (bovenregionaal, 

bovenlokaal en/of landelijke inkoop),  
- de gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus),   
- de gesubsidieerde voorzieningen,  
- de uitvoeringskosten van de RIGG, 
- de kosten voor de coördinatie en de inzet van de 

Expertpool, 
- de mogelijke instandhoudingskosten voor 

verblijfsvoorzieningen en de GI’s die noodzakelijk 
zijn voor de regio maar door onderbezetting in hun 
voortbestaan worden bedreigd; 

 voor het jaar 2018 financieel solidair te zijn met de 
gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond 
op alle kosten van de jeugdzorg; 

 inhoudelijk solidair te blijven met de Groninger 
gemeenten en voort te willen bouwen aan het Groninger 
Functioneel Model.  

12 Nieuwe adviesstructuur 
Wmo/Jeugdwet BMWE 

De raad besluit: 
de Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet vast te stellen. 
 
Wethouder Bouman zegt toe dat de opmerking van mevrouw 
Spijk inzake de verbondenheid van de adviesraad met de 
doelgroepen technisch zal worden verwerkt in de 
verordening. 
 

13 Afscheid raadslid Peter op ’t 
Holt 

De voorzitter spreekt namens de raad en het college de heer 
Op ’t Holt toe, waarna de heer Op ’t Holt een dankwoord 
uitspreekt. 
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14 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 25 januari 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


