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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 8 november 2018 in Hotel 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, de heer A. van Kleef en de 
heer G. Martini; 
SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser, mevrouw D. Voskuil en mevrouw T. van Lottum; 
CDA Eemsmond: mevrouw H.J. Dost en de heer G.J. van de Wal; 
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; 
D’66 Eemsmond: de heer H.E.W. Nunnink. 
 
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 M.R.G.G. Zuidema-Verweij 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van mevrouw Zuidema.  
De voorzitter laat weten dat er in verband met de 
verkiezingen een extra raadsvergadering zal worden 
uitgeschreven op 29 november (onder voorbehoud van 
instemming van het presidium). De voorzitter feliciteert de 
heer Nunnink met zijn verjaardag en overhandigt hem een 
bos bloemen. Verder geeft de voorzitter aan dat dit de 
laatste raadsvergadering is waar wethouder Bouman bij 
aanwezig zal zijn. 

2 Vaststelling agenda Mevrouw Groenewoud dient een motie vreemd aan de orde 
van de dag in. Deze motie zal aan de agenda worden 
toegevoegd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt 
de agenda vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 18 oktober 
2018 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 18 oktober 2018 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 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Vragenuur De fracties van de PvdA, SP en de ChristenUnie hebben 
vragen gesteld over geld voor aardgasvrije wijken, brief KRC, 
brief KRC over inloopspreekuren, veiligheid overslagstation 
aardgascondensaat, omgevingvergunningsaanvraag 
Kippenschuur Hooilandseweg 5, duurzaam bouwen en 
praktijkondersteuners jeugd. De vragen zijn beantwoord. 

7 Begrotingswijziging De begrotingswijziging nummer 13 van het jaar 2018 wordt 
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

8 Verantwoording en 
afrekening 
fractievergoeding 2017 

De raad besluit: 
Tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2017 en 
daar waar nodig tot verrekening over te gaan. 

9a Najaarsrapportage 2018 
inclusief begrotingswijziging 

De raad besluit: 

 De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen; 
 

 De Begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen; 
 

 Het te verwachten incidentele overschot van € 
109.168 toe te voegen aan de Algemene reserve. 

 

 In te stemmen met de volgende mutaties op de 
Reserves: 

 
o Toevoeging van € 300.000 aan de Reserve Woon- en 

Leefbaarheidsplannen Eemsdelta; 
o Toevoeging van € 20.000 aan de Reserve Onderhoud 

Dorpshuizen vanuit de Reserve JaarOvergang; 
o Toevoeging van € 223.283 aan de Reserve 

Decentralisaties vanuit de Reserve JaarOvergang ten 
behoeve van het budget HHT; 

o Onttrekking uit de Reserve Decentralisaties ten 
behoeve van  

- Tijdelijke inhuur extra capaciteit € 66.815 
- Dekking tekort Jeugdzorg € 1.200.000 
- Dekking tekort WMO € 432.000 
- Plan statushouders € 52.100; 

o Toevoeging aan de Reserve Decentralisaties ten 
behoeve van 

- WMO Begeleiding € 99.218 
- Mantelzorg € 50.000; 

o Toevoeging van € 768.718 aan de Reserve 
Decentralisaties vanuit de Algemene Reserve; 

o Onttrekking van € 663.363 aan de Reserve 
JaarOvergang ten behoeve van diverse budgetten 
voor Begroting 2018; 

o Toevoeging van € 669.000 aan de Reserve 
JaarOvergang ten behoeve van uitgaven in 2019; 

o Toevoeging van € 225.637 aan de Algemene Reserve 
vanuit Begroting 2018 
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o Onttrekking van € 845.363 aan de Reserve 
JaarOvergang en hetzelfde bedrag toevoegen aan de 
Algemene Reserve; 

o Onttrekking uit de Algemene Reserve ten behoeve 
van 

- Maatschappelijke banen €  59.000 
- Reserve Dorpshuizen (via RJO) € 20.000 
- Reserve Decentralisaties (via RJO) € 223.283 
- Reserve Decentralisaties € 768.718 

 
Burgemeester  Van Beek zegt schriftelijke beantwoording toe 
van een vraag van de heer Rozema inzake nalevingsbeleid 
toezicht bestaande bouw in relatie tot de gaswinning na 1 
januari 2019. 

9b Begrotingswijziging De begrotingswijziging nummer 14 van het jaar 2018 wordt 
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

10 Belastingverordeningen en -
tarieven 

De raad besluit: 
Vast te stellen de volgende verordeningen: 
1. Verordening afvalstoffenheffing incl. bijbehorende 

tarieventabel 2019; 
2. Verordening rioolbelasting 2019; 
3. Verordening forensenbelasting 2019; 
4. Verordening marktgelden 2019; 
5. Verordening lijkbezorgingsrechten incl. bijbehorende 

tarieventabel 2019; 
6. Verordening leges incl. bijbehorende tarieventabel 2019; 
7. Verordening reclamebelasting. 

11 Analyse tekort BUIG budget De raad besluit: 
In te stemmen met de rapportage Analyse tekort van het 
BUIG-budget en verbeterplan 2018 Gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond", 
In te stemmen met de interne en externe maatregelen die in 
2018 zijn genomen en nog zullen worden genomen om de 
instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen en 
hiermee het tekort op het BUIG-budget te reduceren. 

12 Bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan 
Nijverheidsweg Uithuizen 

De raad besluit: 
Het beeldkwaliteitsplan ‘Herstructurering Bedrijventerrein 
Noord: Nijverheidsweg’ als aanvulling op de Welstandsnota 
2016 Eemsmond vast te stellen. 
 
De raad besluit: 
Het bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen ongewijzigd 
vast te stellen. 

13 Bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan 
Biewemastraat Usquert 

De raad besluit: 
Het beeldkwaliteitsplan ‘Herontwikkeling woningbouw 
Biewemastraat Usquert’ als aanvulling op de Welstandsnota 
2016 Eemsmond vast te stellen. 
 
De raad besluit: 
Het bestemmingsplan Biewemastraat Usquert ongewijzigd 
vast te stellen. 
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14 Aanpak verdiepingsvloer 
nieuwe school Uithuizen 
inclusief begrotingswijziging 

De raad besluit: 
Goedkeuring te geven aan : 
 
1. Het voorgenomen besluit van het college om middels het 

“scenario maximaal versterken” de NSU veilig te maken; 

2. De vrijgave van het benodigde krediet voor een bedrag 

van € 4.000.000, zodat: 

a. De NSU veilig kan worden gemaakt en bij het 

begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020 in 

gebruik genomen kan zijn; 

b. Alle reeds gemaakte en nog te maken 

(voorloop)kosten uit dat krediet kunnen worden 

gedekt; 

3. Het voorgenomen besluit van het college tot een 

aanbesteding voor de uitvoering van het “scenario 

maximaal versterken” op basis van “gunning uit de 

hand”. 

Het college  zegt toe zich in te zullen spannen een zo groot 

mogelijk gedeelte van de te maken kosten terug te vorderen. 

Deze inspanningsverplichting zal worden doorgegeven aan 

het nieuwe college van Het Hogeland. 

De begrotingswijziging nummer 15 van het jaar 2018 wordt 

overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

15 Motie vreemd aan de orde 
van de dag over het 
kinderpardon 

Motie vreemd aan de orde van de dag over het kinderpardon 
 
De raad van de gemeente Eemsmond , in vergadering bijeen 
op 8 november 2018, 
 
Constaterende dat: 

 Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland 
zijn mogen als geworteld worden 
beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel 
aan onze samenleving en beschouwen ons 
land als hun thuis; 

 Voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, 
omdat het meewerkcriterium van het 
kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat 
bijna geen enkel geworteld kind nog een 
kinderpardon kan krijgen; 

 Er wellicht ook in onze gemeente kinderen 
zijn die in deze situatie verkeren  

 In veel gemeenten al soortgelijke moties zijn 
aangenomen; 
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Overwegende dat :  
 

 Het onmenselijk is deze kinderen terug te 
sturen naar het land van herkomst waar zij 
geen enkele band mee hebben, geen opvang 
zullen vinden en volledig ontheemd zijn; 

 Er ook  een brede steun is voor deze kinderen 
bij klasgenoten, ouders en andere direct 
betrokkenen om deze kinderen in Nederland 
te laten blijven; 

 Het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een 
oplossing voor deze groep kinderen; 

 
Verzoekt het college: 
 

 Bij de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid met klem te pleiten voor een 
oplossing voor deze groep kinderen, 
bijvoorbeeld door versoepeling van het 
meewerkcriterium van het kinderpardon; 

 En tegelijkertijd via de VNG druk uit te 
oefenen op de staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid om een oplossing te vinden 
voor deze groep kinderen; 

 Bij de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid te verzoeken om het aanvraag 
proces voor asiel zodanig in te richten dat dit 
ruim binnen een periode van vijf jaar moet 
worden afgrond.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.   
 
PvdA Eemsmond – Lya Groenewoud 
GemeenteBelangen – Rein Eisinga 
SP – Linda Visser 
CDA – Harma Dost 
ChristenUnie – Bert Rozema 
D66 – Herman Nunnink 
 
De motie wordt in stemming gebracht en met 14 stemmen 
voor (fracties PvdA, GemeenteBelangen, SP, CDA, 
ChristenUnie en D66) en 1 stem tegen (fractie VVD) 
aangenomen. 

 Afscheid wethouder 
Bouman 

Burgemeester Van Beek en raadsnestor Eisinga spreken 
wethouder Bouman toe. Wethouder Bouman spreekt een 
woord van dank uit. 
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16 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 20 december 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


