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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 20 juli 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; 
 
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: de heer P.H. op ’t Holt (D’66) en de heer G.J. van de Wal (CDA) 
 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Op ’t Holt en de 
heer Van de Wal. 

 Schorsing De voorzitter schorst de vergadering. 

 Besloten vergadering De raad gaat in beslotenheid verder. 

 Heropening De voorzitter heropent de vergadering en meldt dat de 
besluitenlijst van de besloten vergadering van 22 juni 
openbaar gemaakt zal worden. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijsten: 22 juni en 
13 juli 2017 

De heer Martini heeft een wijzigingsvoorstel ingediend voor 
de concept besluitenlijst van 22 juni. 
 

Voorstel tot verandering van de besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 22 juni 2017 

 
 
De fractie van Gemeentebelangen heeft kennisgenomen van 
de besluitenlijst van de raadsvergadering 22 juni 2017. 
 
Op grond van artikel 20 lid 4 van het Reglement van Orde 
stelt de fractie van Gemeentebelangen het volgende voor. 
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De tekst bij agendapunt 7 over Jaarrekening 2016 en 
begroting 2018 GR Havenschap Groningen Seaports “De heer 
Martini vraagt om transparantie van de gesprekken tussen 
het DB en het AB.” 
 
te wijzigen in: 
 
"De heer Martini vraagt om transparantie betreffende de nog 
onduidelijke Corporate Governance van het DB naar het AB. 
 
De fractie van Gemeentebelangen  
 
Germ Martini 
 
Uithuizen, 26 juni 2017 
 
Met inachtneming van het bovenstaande worden de 
besluitenlijsten van 22 juni (gewijzigd) en 13 juli 2017 
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 De voorzitter geeft aan dat de LTA nog aangepast gaat 
worden en aan de raad ter beschikking wordt gesteld. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Er zijn een aantal documenten als zijnde terugkoppeling 
verbonden partijen aangeleverd. In de driehoek / het 
presidium zal worden besproken hoe hiermee om te gaan.  

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen nummers 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van het 
jaar 2017 worden overeenkomstig het voorstel van het 
college vastgesteld 

7 Vragenuur De fractie van GemeenteBelangen heeft vragen gesteld over 
Regionaal overleg ontwikkelingen ondergrond. De vragen zijn 
beantwoord. 

8 Begroting werkplein Ability 
2018 

Mevrouw Herkströter zegt desgevraagd dat een factsheet 
waarin procesmatig de gang van zaken tot dusver wordt 
beschreven aan de raad zal worden aangeboden, dat de raad 
aan de voorkant - aan de hand van onderbouwde scenario’s - 
wordt betrokken bij het vaststellen van de beleidskaders voor 
de begroting 2018 en dat het gestelde onder het tweede 
aandachtsstreepje uit het raadsvoorstel komt te vervallen. 
 
De raad besluit (gewijzigd): 
 
Met inachtneming van de toezeggingen van het college; 
 
1. Kennis te nemen van de begroting en het 

uitvoeringsplan 2018 WerkpleinAbility. 
2. Om over de begroting en het uitvoeringsplan 2018 aan 

het Dagelijks Bestuur van Werkplein Ability de volgende 
gevoelen kenbaar te maken: 
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- de raad verzoekt om in het najaar van 2017 met 
een gewijzigde begroting 2018 te komen waarin 
tegemoet wordt gekomen aan de vragen en 
verbeterpunten. De gewijzigde begroting dient te 
worden behandeld in dezelfde raadsvergadering 
als waarin de actualisatie van het strategisch 
beleidskader plaatsvindt. 

- de raad gaat akkoord met de inhoud van de 
begroting en het uitvoeringsplan 2018 en stemt 
derhalve in dat de financiële effecten, in 
afwachting van de gewijzigde begroting, 
vooralsnog in de gemeentelijke (meerjaren) 
begroting worden opgenomen 

9 Jaarrekening/jaarverslag 
2016 Eemsmond 

De heer Dijkhuis dient namens GemeenteBelangen, SP en 
CDA een amendement (1) in. 
 

Amendement 
Leefbaarheid! 

 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 

van bovenvermeld onderwerp; 

 

Besluit het raadsbesluit luidende: 

 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de 
gemeente Eemsmond vast te stellen; 

 in te stemmen met de overschrijding op programma 
Demografie & Leefbaarheid; 

 vorming van een nieuwe reserve Scholenprogramma en 
storting € 1.692.847 in deze bestemmingsreserve; 

 storting van € 687.188 in de algemene reserve; 

 vorming van een nieuwe reserve OZB en storting van     
€ 600.000 in deze bestemmingsreserve; 

 vorming van een nieuwe reserve Koppelkansen 
Aardbevingsschade en storting van € 500.000 in deze 
bestemmingsreserve; 

 storting van € 75.528 in de reserve Decentralisaties; 

 lasten voormalig personeel voor € 43.081 te onttrekken 
aan de reserve personeel en te storten in de algemene 
reserve; 

 een bedrag van € 45.425 te veel gestort in de reserve 
jaarovergang te onttrekken aan de reserve jaarovergang 
en te storten in de algemene reserve; 

 een bedrag van € 57.454 inzake budgetten archief te 
onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de 
reserve jaarovergang; 

 een bedrag van € 30.000 inzake budget vergunning 
verlening te onttrekken aan de algemene reserve en te 
storten in de reserve jaarovergang; 

 de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen; 
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Te wijzigen in: 
 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de 
gemeente Eemsmond vast te stellen; 

 in te stemmen met de overschrijding op programma 
Demografie & Leefbaarheid; 

 vorming van een nieuwe reserve Scholenprogramma en 
storting € 1.692.847 in deze bestemmingsreserve; 

 storting van € 687.188 in de reserve lokale woon-
/leefbaarheidplannen; 

 vorming van een nieuwe reserve OZB en storting van      
€ 600.000 in deze bestemmingsreserve; 

 vorming van een nieuwe reserve Koppelkansen 
Aardbevingsschade en storting van € 500.000 in deze 
bestemmingsreserve; 

 storting van € 75.528 in de reserve Decentralisaties; 

 lasten voormalig personeel voor € 43.081 te onttrekken 
aan de reserve personeel en te storten in de algemene 
reserve; 

 een bedrag van € 45.425 te veel gestort in de reserve 
jaarovergang te onttrekken aan de reserve jaarovergang 
en te storten in de algemene reserve; 

 een bedrag van € 57.454 inzake budgetten archief te 
onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de 
reserve jaarovergang; 

 een bedrag van € 30.000 inzake budget vergunning 
verlening te onttrekken aan de algemene reserve en te 
storten in de reserve jaarovergang; 

 de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen; 
 
Toelichting: 
 
Leefbaarheid is het grote thema van deze tijd. Wij vinden het 
daarom gewenst om het voordelig resultaat van 687.188 
hiervoor te bestemmen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag! 
 
1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  
2. Linda Visser, SP 
3. Alie Spijk, CDA 
 
Amendement 1 wordt overgenomen door het college. 
 
Mevrouw van Beek zegt toe aandacht te zullen besteden aan 
de beleving van de klantvriendelijkheid van het werken op 
afspraak. 
 
Mevrouw van Beek zegt toe na te gaan of de gemeente 
Eemsmond heeft gereageerd op een brief inzake het 
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beloningsbeleid bestuursvoorzitter van de BNG. 
 
De heer Berends zegt toe een opmerking van de heer Slagter 
inzake de hoogte van de afvalstoffenheffing te verwerken in 
de jaarrekening. 
 
De raad besluit besluitvorming inzake de jaarrekening uit te 
stellen tot de vergadering van 14 september 2017. Op die 
datum kan inhoudelijk van gedachten worden gewisseld over 
de inhoud van de accountantsverklaring. 

10 Verantwoording en 
afrekening 
fractievergoeding 2016 

De raad besluit: 
tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2016 en 
daar waar nodig tot verrekening over te gaan. 

11 Verklaring van geen 
bedenkingen 

De raad besluit: 
1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de 

realisatie van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de 
Hooilandseweg 145 te Roodeschool 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. 

12 Vaststelling 
bestemmingsplan 
“Uitbreiding Eemshaven 2de 
fase zuidoost” 

De raad besluit: 
Het bestemmingsplan “Uitbreiding Eemshaven 2de fase 
zuidoost vast te stellen. 

13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 14 september 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


