Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 15 januari 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

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 en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J.
Venhuis- 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 J. Schouten (SP Eemsmond) en de heer op 't Holt (D'66 Eemsmond)
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
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besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten en de
heer op 't Holt.
Vaststelling agenda
De (gewijzigde) agenda wordt conform vastgesteld. Het
onderwerp 'uitvoeringsstructuur werk en inkomen' is
doorgeschoven naar de vergadering van 29 januari
aanstaande.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 18 december de besluitenlijst van 18 december 2014 overeenkomstig
2014
het opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
De heer Dijkhuis merkt met betrekking tot categorie B van
de afhandelingvoorstellen op dat in de praktijk de raad in
sommige gevallen zelf de antwoordbrief van het college
moet opvragen. In reactie hierop zegt de voorzitter toe dat
het college zal toezien op een adequate afhandeling.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Terugkoppeling verbonden Mevrouw Spijk deelt mede dat het Algemeen Bestuur van
partijen
Groningen Seaports heeft vergaderd op 19 december
2014. Ze zal de raad van een schriftelijke terugkoppeling
voorzien. Dit is akkoord.
Begrotingswijzigingen
De raad besluit:
De begrotingswijziging nummer 2 overeenkomstig het
voorstel van het college vast te stellen
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Vragenuur

De fractie van GemeenteBelangen heeft vragen gesteld
over de brandweer en vuurwerkschade/wensballonnen. De
vragen zijn beantwoord.

Op voorstel van de heer Eisinga zal de raad een brief over
de gang van zaken rondom de brandweerzorg (in de
Eemshaven)
sturen
naar
het
bestuur
van
de
Veiligheidsregio Groningen. Het college bereidt deze brief
voor. Op voorstel van de heer Slagter wordt de
(conceptversie van de) brief geagendeerd voor de
raadsvergadering van 29 januari 2015.
Garantstelling
lening De raad besluit:
Stichting
Uithuizer te zijn gehoord door het college aangaande het
Woningbouw
voorgenomen positieve besluit van het college op
verzoek van SUW om een garantstelling van
€ 730.000;
geen bedenkingen tegen het voorgenomen besluit van
het college te hebben.
Centrum
regeling De raad besluit:
beschermd wonen
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn
eigen bevoegdheid betreft, toestemming te verlenen tot het
treffen van de Centrumregeling beschermd wonen
Groningen op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen met ingang van 1 januari 2015 voor de
uitvoering van de taken beschermd wonen, inloop GGZ en
begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
voor de duur van één jaar.
Verordeningen
Wethouder Herkströter zegt toe dat de raad middels
Participatiewet
voortgangsrapportages op de hoogte wordt gehouden over
de uitvoering van de voorliggende verordeningen.
De raad besluit:
om de volgende verordeningen Participatiewet 2015 vast
te stellen:
1. Verordening re-integratie Participatiewet BMWE 2015
2. Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE
2015
3. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE
2015
4. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
BMWE 2015
5. Verordening
individuele
inkomenstoeslag
Participatiewet BMWE 2015
6. Verordening afstemming Participatiewet, IOAW en
IOAZ BMWE 2015
7. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Participatiewet BMWE 2015
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 29 januari 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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