Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 22 juni 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H.A. van der Molen (loco-griffier)

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, 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;
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:

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

Vaststelling agenda

3
4

Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijst: 8 juni 2017
5a) Ingekomen stukken

5a) Mededelingen
5a) LTA

de heer P.H. op ’t Holt (D’66)

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Op ’t Holt.
Op verzoek van de heer Rozema besluit de raad de
agendapunten 6a en 6b gelijktijdig te behandelen. De
(gewijzigde) agenda wordt met inachtneming hiervan
conform vastgesteld.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
De besluitenlijst van 8 juni 2017 wordt overeenkomstig het
opgestelde concept vastgesteld.
Mevrouw Groenewoud constateert een onduidelijkheid in de
memo inzake het Minimabeleid: er wordt aangegeven dat de
nota ter kennisneming aan de raad wordt gezonden, maar
tegelijkertijd wordt ook gesteld dat de raad de gelegenheid
krijgt om te beraadslagen.
Wethouder Herkströter herhaalt haar eerder gedane
toezegging dat de nota t.z.t. aan de raad wordt aangeboden.
De raad besluit in te stemmen met de aangegeven wijze van
afhandeling van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De heer Dijkhuis vraagt of de evaluatie van het strategisch
beleid 2016 GR participatie Noord Groningen 2016 eerder
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5b) Terugkoppeling verbonden
partijen
6a) Jaarstukken 2016 WO DEAL
en
6b) Begroting 2018 WO DEAL

7

8

9

10

dan oktober 2017 kan worden behandeld zodat deze
meegenomen kan worden in de beraadslagingen rondom de
begroting. Wethouder Herkströter zegt toe haar best
hiervoor te doen maar wijst erop dat de planning is gemaakt
voor vier gemeenten.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Met betrekking tot de jaarstukken 2016 besluit de raad:
in te stemmen met de jaarstukken en deze aan de raad voor
te leggen met de mogelijkheid om het gevoelen van de raad
kenbaar te maken aan et Algemeen Bestuur van de
Werkorganisatie.

Met betrekking tot de begroting 2018 besluit de raad:
 kennis te nemen van de begroting en de (voorlopig)
berekende bijdrage ad € 839.547,00 voor de WO DEAL
op te nemen in de gemeentelijke begroting voor 2018.
 geen gebruik te maken van de mogelijkheid een
zienswijze in te dienen.
Jaarrekening 2016 en
De heer Martini vraagt om transparantie van de gesprekken
begroting 2018 GR
tussen het DB en het AB.
Havenschap Groningen
Wethouder Bouman zegt toe dat hij dit vanuit zijn positie
Seaports
nadrukkelijk nastreeft.
De raad besluit:
met instemming kennis te nemen van de concepten van de
jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de GR
Havenschap Groningen Seaports.
Jaarverslag 2016 GR PG&Z
De raad besluit:
de jaarrekening en het jaarverslag van de GR PG&Z 2016 voor
kennisgeving aan te nemen.
Begroting 2018 en rekening De raad besluit:
2016 VRG
kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de
veiligheidsregio Groningen
de volgende zienswijze in te dienen bij de begroting
2018 veiligheidsregio Groningen: ‘De gemeenteraad van
de gemeente Eemsmond vraagt de veiligheidsregio
Groningen om te werken aan een stabiel
meerjarenbeeld waarbij structurele lasten met
structurele dekking zijn gefinancierd’.
Actualisatie begroting
De heer Slagter constateert dat zes gemeenten blijkbaar af
uitvoeringskosten sociaal
willen van de huidige solidariteitsafspraken met betrekking
domein 2017 en actualisatie tot de uitgaven Jeugd. Wat betekent dit voor de risico’s van
financiële kaders Sociaal
de achterblijvende gemeenten?
Domein
Wethouder Bouman zegt toe, dat de raad een memo
ontvangt waarin uitgebreid wordt ingegaan op deze
problematiek.
De raad besluit:
 in te stemmen met de actualisatie van de BMWE
begroting ‘uitvoeringskosten sociaal domein 2017’ met
een structurele omvang van € 2.403.740 en een
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Interbestuurlijk toezicht
archiefzorg - jaarverslag
2016
Beheerplan Algemene
Begraafplaatsen

incidenteel bedrag van € 1.023.788 voor 2017 en €
722.360 voor 2018;
 in te stemmen met de ontschotting van de integratieuitkering jeugd/Wmo en Wmo-oud;
 ten behoeve van het overschot 2017 ad. € 175.884:
- in te stemmen om van dit overschot € 104.321 als
een structurele stelpost te ramen voor het
opvangen van risico´s en de transformatieopgave
Het Hogeland. Een eventueel overschot per ultimo
2017 zal worden toegevoegd aan de reserve
decentralisaties.
- in te stemmen met het in 2017 toevoegen van het
resterend overschot ad € 71.563 van het
geactualiseerde financiële kader sociaal domein
2017 aan de reserve decentralisaties.
 in te stemmen met het ook voor 2018 opvoeren van de
structurele stelpost ad € 99.218 voor het opvangen van
risico´s en de transformatieopgave Het Hogeland.
Hiermee wordt het tekort van € 80.469 verhoogd naar
een tekort van € 179.688. Vervolgens in te stemmen met
het in 2018 onttrekken van het tekort ad € 179.688 van
het geactualiseerde financiële kader sociaal domein
2018 aan de reserve decentralisaties.
 in te stemmen met het in 2017 onttrekken van de
incidentele posten (CER € 186.383 en incidentele posten
uitvoeringsbegroting € 398.864) aan de reserve
decentralisaties.
 in te stemmen met het in 2018 onttrekken van de
incidentele
posten
(incidentele
posten
uitvoeringsbegroting € 279.775) aan de reserve
decentralisaties.
 de begroting 2017 (middels de Voorjaarsrapportage)
overeenkomstig te wijzigen.
 de bedragen overeenkomstig op te laten nemen in het
Kaderplan en Begroting 2018.
 in te stemmen het in 2017 (opnieuw) beschikbaar stellen
van € 45.000 ten behoeve van het verder vormgeven van
de transformatieopdracht en ondersteuning bij verdere
doorontwikkelingen in het sociaal domein in relatie tot
het programma herindeling. Vanuit de Reserve
jaarovergang is € 41.375 beschikbaar. Derhalve
verzoeken wij u het restant ad € 3.625 beschikbaar te
stellen vanuit de Algemene Reserve en deze mutaties te
verwerken
in
de
begroting
middels
de
Voorjaarsrapportage.
De raad besluit:
kennis te nemen van het Interbestuurlijk toezicht archiefzorg
- jaarverslag 2016
De raad besluit:
de beschikbare reserve `afkoopsom Graven´ (€ 452.960,-/ 3112-2016) om te zetten in een onderhoudsvoorziening Graven.
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Mevrouw Voskuil legt namens de fractie van de SP een
stemverklaring af: “Wij stemmen in met het raadsvoorstel,
maar de SP is tegen de verplichte inzet van
uitkeringsgerechtigden voor onderhoud.”
13 Onttrekking van het laatste De raad besluit:
deel van de Westlob aan de in te stemmen om het laatste deel van de Westlob te
openbaarheid
onttrekken aan de openbaarheid.
Schorsing en heropening
De voorzitter schorst om 22.01 uur de vergadering, waarna
besloten deel
de vergadering om 22.15 uur in beslotenheid wordt
voortgezet.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 20 juli 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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