Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 19 januari 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

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 en mevrouw H.W. Groenewoud (later);
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
de heer H.G.A. Sienot
Wethouder
de heer T. Berends
Met kennisgeving afwezig:
Herkströter- van Oijen

mevrouw L.M. Visser (SP) en wethouder mevrouw S.W.G.

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

5a)

5a)
5a)

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijst: 22 december
2016
Ingekomen stukken

Mededelingen
LTA en bijlage en interne
actielijst

5b)

Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Begrotingswijzigingen

7

Vragenuur

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van mevrouw Visser en
wethouder Herkströter. Mevrouw Groenewoud komt later.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
De besluitenlijst van 22 december 2016 wordt conform het
opgestelde concept vastgesteld.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De LTA (met bijlage en interne actielijst) worden voor
kennisgeving aangenomen.
Op het verzoek van de heer Dijkhuis wordt het onderwerp
MER voor Eemshaven West op de LTA geplaatst (op de PMlijst) zodat de raad (indien gewenst) te zijner tijd zienswijzen
hierop kan indienen.
De heer Dijkhuis informeert de raad over de bijeenkomst van
de selectiecommissie voor de werving en selectie van een
voorzitter van de raadsklankbordgroep gehouden op 12
januari 2017. De stukken over de werving en selectie van de
voorzitter zijn verzonden naar de raadsklankbordgroep en
naar de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat er gelijktijdig
intern en extern geworven gaat worden. Zodra de
raadsklankbordgroep hierover een besluit heeft genomen
komt de heer Dijkhuis hier bij de raad op terug.
De begrotingswijziging nummer 14 van het jaar 2016 wordt
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld
De fracties van het CDA, D’66, PvdA, GemeenteBelangen en

1

VVD hebben vragen gesteld over vuurwerkvrije zone’s,
straatverlichting Stitswerd, ontwikkelingen Eemspolder West,
windmolens, 380kv leiding, niet gestrooid fietspad,
verkeersonveilige situatie kruising Heerdweg/ Menkemaweg
en verlichting fietspad Zijldijk - Oosternieland. De vragen zijn
beantwoord.
In antwoord op de vraag van de heer Van de Wal (namens de
fractie van het CDA) over vuurwerkvrije zones zegt de
burgemeester toe dat het instellen van vuurwerkvrije zones
tijden de jaarwisseling 2016/2017 zal worden geëvalueerd. De
raad wordt middels een memo nader geïnformeerd over de
uitkomsten hiervan.

8

Vaststelling van het
herindelingsontwerp

9

Benoeming accountant

10

Sluiting

De voorzitter zegt toe dat de antwoorden op de vragen van de
heer Slagter namens de fractie van de PvdA over windmolens
en de heer Op ’t Holt namens de fractie D’66 over de
ontwikkelingen Eemspolder West uitvoerig op schrift worden
gesteld en aan de raad aangereikt worden.
De raad besluit:
1. Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen
tot een gemeentelijke herindeling van de gemeenten
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vast te
stellen, waarbij de grens van deze gemeente komt te
liggen zoals weergegeven op de kaart in hoofdstuk V. De
bij het herindelingsontwerp behorende bijlage 1, 2 en 4
eveneens vast te stellen en de bijlage 3 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken het
herindelingsontwerp gedurende een periode van 8 weken
ter inzage te leggen voor belanghebbenden met de
mogelijkheid hierop te reageren. De terinzagelegging
breed bekend te maken.
3. Het herinrichtingsontwerp te zenden aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
4. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken de nota
van zienswijzen en het herindelingsadvies in mei 2017 ter
besluitvorming aan de vier gemeenteraden voor te
leggen.
De raad besluit:
Het accountantskantoor Vallei Accountants te benoemen tot
accountant voor de controle van jaarrekening (inclusief SiSabijlage) en het jaarverslag voor de boekjaren 2016 t/m 2019.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 2 februari 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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