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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 21 juni 2018 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, mevrouw  D. Voskuil en mevrouw T. van Lottum; 
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; 
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 
 
Afwezig met kennisgeving: de heer H. Woltjer (ChristenUnie) en wethouder Berends 
 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Woltjer en van 
wethouder Berends.  

2 Installatie raadslid Trijn van 
Lottum 

Na onderzoek van de geloofsbrieven door de daarvoor 
ingestelde commissie bestaande uit de heren Rozema en 
Slagter en mevrouw Zuidema besluit de raad tot toelating van 
mevrouw van Lottum tot lid van de gemeenteraad van 
Eemsmond. Mevrouw van Lottum legt de belofte af. De 
raadsvoorzitter en de leden van de raad wensen mevrouw 
van Lottum geluk met haar benoeming. 

3 Vaststelling agenda De heer Rozema trekt het verzoek tot agendering van het 
memo hondenpoep in. Agendapunt 9 wordt van de agenda 
gehaald. Het memo wordt geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering en voorzien van een toelichting door de 
heer Rozema. De gang van zaken rond de agendering van dit 
onderwerp zal in het presidium worden besproken. De 
agenda wordt met in achtneming van het bovenstaande 
vastgesteld. 

4 Spreekrecht burgers De heren Langhout, Wijk, Welt, Jensma, Coolman, Oosterhuis 
en Rietema spreken in op agendapunt 10. Vaststelling 
facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed. 
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5 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 31 mei 2018 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 31 mei 2018 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

6a) Ingekomen stukken De raad besluit: 
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van 
de ingekomen stukken. 

6a) Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

6a) LTA en bijlage De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. 

6b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

7 Vragenuur De fracties van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en 
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over onderhoud 
begraafplaatsen, fietsstroken Kennedylaan, brandalarmering, 
kippenstal, digitale app afvalwijzer, voetbrug radarpost, 
dorpsvisies en leefbaarheid, NAM regeling meerkosten voor 
nieuwbouw en warmtenetten voor Stad of Ommeland. De 
vragen zijn beantwoord. 

10 Vaststelling 
facetbestemmingsplan 
Eemsmond gebouwd 
erfgoed 

De heer Westerhuis deelt na de eerste termijn mee dat hij als 
belanghebbende niet verder zal deelnemen aan de 
beraadslagingen en niet zal deelnemen aan de 
besluitvorming. De heer Westerhuis verlaat de vergadering. 
 
De heer Dijkhuis dient namens de fractie van 
GemeenteBelangen een amendement in: 
 
Op beslispunt 2: 
 
Met als aanvulling/wijziging om de zienswijzen van de 
mensen die deze in tweede termijn ingediend hebben met als 
doel om van de genoemde lijsten verwijderd te worden 
alsnog allemaal gegrond te verklaren. 
 
Het amendement wordt door het college ontraden omdat 
het vergaande juridische consequenties heeft. 
 
Het amendement wordt in stemming gebracht: 
Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 4 
stemmen tegen aangenomen. Voor het amendement hebben 
gestemd de fracties van het CDA, D66,GemeenteBelangen 
ChristenUnie en de heer Slagter; tegen het amendement 
hebben gestemd de fractie van de SP en mevrouw 
Groenewoud. 
 
Besluitvorming inzake vaststelling facetbestemmingsplan 
wordt aangehouden. 
 

8 Herverdeling nevenfuncties De raad besluit: 
De nevenfuncties van de heer Op ’t Holt in verband met zijn 
vertrek uit de raad als volgt te herverdelen: 

 Werkgeverscommissie: lid de heer Ab Slagter 
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 Algemeen bestuur Groningen Seaports: lid de heer Germ 
Martini; plaatsvervangend lid de heer Herman Nunnink. 

 Projectgroep griffie: lid mevrouw Linda Visser, 
plaatsvervangend lid de heer Ab Slagter. 

9 Memo hondenpoep Dit agendapunt is van de agenda gehaald. Zie agendapunt 3. 

11 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 12 juli 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


