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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 30 november 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, 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 
 
Afwezig met kennisgeving:  de heer P.H. op ’t Holt (D ’66) 
 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Op ’t Holt, de heer 
Woltjer komt later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld met dien verstande 
dat de behandeling van agendapunt 11. Subsidieaanvraag 
Stichting Samen in Beeld naar voren wordt gehaald, omdat 
zich voor dit agendapunt een inspreker heeft gemeld. 

3 Spreekrecht burgers Mevrouw Wieringa en mevrouw Vos spreken in namens de 
jongeren van gemeenten Winsum, de Marne, Eemsmond en 
Bedum op agendapunt 5a. Ingekomen stukken. Hierna volgt 
een korte schorsing. Tijdens deze schorsing arriveert de heer 
Woltjer.  
De heer Van Duinen spreekt als voorzitter van Stichting 
Samen in Beeld in op agendapunt 11. Subsidieaanvraag 
Stichting Samen in Beeld. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijsten: 16 
november 2017 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 16 november 2017 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

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. 
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5a) LTA en bijlage De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. 

5b) Terugkoppeling 
verbonden partijen 

De raad is schriftelijk geïnformeerd over de vergadering van 
de EDR op 16 november 2017. 

11 Subsidieaanvraag Stichting 
Samen in Beeld 

Amendement (ingediend op 16 november 2017) 
 
De raad besluit: 
een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit de 
Algemene Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in 
Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 10.000,- per jaar). 
 
Te wijzigen in  
 
De raad besluit: 
een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen uit de 
Algemene Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in 
Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 25.000,-voor 2018 
en € 15.000,- voor 2019 en € 10.000,- voor 2020). 
 
Het ingediende amendement wordt met 5 stemmen voor 
(fractie PvdA en de heren Eisinga, Dijkhuis en Martini) en 11 
stemmen tegen (fracties SP, CDA, VVD, ChristenUnie en 
mevrouw Zuidema en de heer Van Kleef) verworpen. 
 
De heer Dijkhuis vraagt om stemming en legt een 
stemverklaring af waarin hij aangeeft dat zijn fractie verdeeld 
zal gaan stemmen.  
 
De raad besluit met 13 stemmen voor (fracties SP, CDA, VVD, 
ChristenUnie, PvdA en mevrouw Zuidema en de heer Van 
Kleef) en 3 stemmen tegen (de heren Eisinga, Dijkhuis en 
Martini): 
een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit de 
Algemene Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in 
Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 10.000,- per jaar). 

6 Tekorten BUIG (Bundeling 
Uitkeringen 
Inkomensvoorzieningen 
Gemeenten) budgetten 
2017 

De raad besluit: 
In te stemmen met de rapportage Analyse tekort 
inkomensdeel en verbeterplan 2017 Gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond".  
  

En de volgende zienswijzen in te dienen:  
- de raad neemt kennis van het te verwachten tekort op 

het inkomensdeel in 2017;  
- de raad neemt kennis van de verschillende financiële 

gevolgen voor de vier gemeenten ondanks het 
gevoerde identieke beleid;  

- de raad kan zich vinden in de interne en externe 
maatregelen die in 2017 zijn genomen en nog zullen 
worden genomen om de instroom te beperken en de 
uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort op het 
inkomensdeel te reduceren.  
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7 Najaarsrapportage 2017 Wethouder Bouman zegt toe een nadere toelichting te geven 
op de budgetten opgenomen in het fietspadenplan (naar 
aanleiding van kostenontwikkeling fietsstrook Warffum-Den 
Andel). 
 
Het college zegt toe schriftelijk te antwoorden op een vraag 
over het niet vaststellen / gebruik maken van de Verordening 
materiele financiële gelijkstelling. 
 
De raad besluit: 

 Het Erratum Najaarsrapportage 2017 vast te stellen; 

 Bijlage 4 – Mutaties Programmabegroting 2017 toe te 
voegen aan de Najaarsrapportage 2017; 

 het incidentele overschot (€ 614.529) toe te voegen aan 
de Algemene Reserve. 

 de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen. 
 

De raad besluit: 

 in te stemmen met de financiële voorstellen in de 
Najaarsrapportage 2017; 

 het overschot van de Najaarsrapportage van € 556.265 
toe te voegen aan de Algemene Reserve 

 een bedrag van € 654.467 over te hevelen van 2017 naar 
2018 via de reserve jaarovergang; 

 de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen. 

8 Starterslening De heer Van Kleef dient namens Gemeentebelangen een 
amendement in. 
 
Amendement: 
Toevoegen aan het raadsbesluit: 
het restant budget per 31 december 2018 wordt toegevoegd 
aan de algemene middelen. 
 
Na een toelichting van het college wordt het amendement 
ingetrokken. 
 
De raad besluit: 
De starterslening voort te zetten middels het verhogen van 
het budget met € 400.000 ,-- en de rentelasten van €8.000,-  
beschikbaar te stellen. 

9 Verordening Blijverslening De raad besluit: 
De blijverslening per 1 januari 2018 in te voeren en €450.000 
hiervoor te reserveren en de rentelasten van €9.000,--  
beschikbaar te stellen. 
 
De raad besluit de Verordening Blijverslening gemeente 
Eemsmond vast te stellen. 

10 Zienswijze op 
Meerjarenprogramma 
brief NCG 

De raad besluit: 
Akkoord te gaan met de zienswijze, op de 
Meerjarenprogrammabrief van de NCG en te besluiten om de 
verdere afdoening van deze reactie in handen van het College 
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van B&W te leggen.  
 
Deze zienswijze wordt nog aangepast en zal morgen met de 
raad worden gedeeld alvorens deze verzonden wordt. 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

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


