Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 14 september 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
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: 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;
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
Met kennisgeving afwezig: mevrouw L.M. Visser (SP) en mevrouw H.W. Groenewoud (PvdA).
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is een bericht
van verhindering binnen gekomen van mevrouw Visser en
mevrouw Groenewoud.
2
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
4
Vaststelling
van
de De besluitenlijst van 20 juli 2017 wordt overeenkomstig het
besluitenlijst: 20 juli 2017
opgestelde concept vastgesteld.
5a) Ingekomen stukken
De voorzitter zegt t.a.v. B1 Brief W. Munters inzake plaatsing
zonnepanelen een memo toe aan de raad.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
5a) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5b) Terugkoppeling verbonden Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
partijen
6
Vragenuur
De fracties van het CDA, GemeenteBelangen en SP hebben
vragen gesteld over taxus snoei afval, Vergeet de Stad; Kom
naar het Wad, molen de Liefde, Strip en de roegte en SUW.
De vragen zijn beantwoord.
7
Evaluatie
Strategisch Wethouder Herkströter zegt een memo toe inzake de positie
beleidskader
2016-2018 van statushouders in relatie tot de toename van het aantal

1

Werk & Inkomen

bijstandsgerechtigden en een memo inzake fraudebestrijding.
Verschillende fracties spreken zich uit over de kaders voor
het vervolgtraject. Rode draad hierin is het streven naar
budgetneutraliteit, waarbij wordt aangetekend dat het gaat
om richting gevende gedachten en niet om in beton gegoten
kaders.

8

9

De raad besluit:
De Evaluatie Strategisch beleidskader Werk & Inkomen 20162018 vast te stellen.
Verklaring
van
geen De raad besluit:
Bedenkingen Oude Dijk 59, 1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor het
Uithuizen
ontwikkelen van 4 lodges en een bedrijfswoning bij het
voormalige openluchtzwembad aan de Oude-Dijk 59 te
Uithuizen en dit besluit als ontwerp in de procedure
voor de aanvraag omgevingsvergunning in te brengen;
2. De onder 1. bedoelde ontwerp Verklaring van geen
Bedenkingen wordt als definitieve Verklaring van geen
Bedenkingen aangemerkt indien blijkt dat er geen
zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het
ontwerpbesluit zijn ingediend.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 28 september 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

2

