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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 

donderdag 3 juli 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. 

 

Aanwezig: 

Voorzitter mevrouw M. van Beek 

Griffier 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 de heer J. Schouten; 

CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal (later) 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; 

D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt. 

 

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 D. Voskuil 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 

verhindering binnen gekomen van mevrouw Voskuil en de 

heer van de Wal zal later komen. 

2 Vaststelling agenda De (gewijzigde) agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijziging nummer 10 overeenkomstig het 

voorstel van het college vast te stellen. 

4 Programmaverantwoording 

en Jaarstukken 2013 en 

Programmabegroting 2015 

GR Havenschap Groningen 

Seaports 

De raad besluit: 

Akkoord te gaan met de Programmaverantwoording en 

Jaarstukken 2013 GR Havenschap Groningen Seaports en 

Programmabegroting 2015 GR Havenschap Groningen 

Seaports, nadat naar tevredenheid tegemoet wordt 

gekomen aan onderstaande punten, kenbaar te maken in 

het AB van 4 juli 2014:  

- Procedureel is geen uitvoering gegeven aan de 

artikelen 30:2 en 31:2 van de GR Groningen Seaports 

dient zich in het vervolg in te spannen om de ontwerp 

programmabegroting en de jaarrekening tijdig conform 

de in de GR gestelde termijnen, via het DB aan de 

raden aan te bieden.  

- Naast de beschreven operationele risico's voor 

Groningen Seaports NV, verdienen de overige risico's 

voor de GR nadere aandacht.  

- De stand van zaken met betrekking externe 

herfinanciering van de leningen van de NV ter 

financiering van investeringsprojecten en 

vervangingsinvesteringen verdient nadere toelichting.  
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- In de jaarrekening bedraagt de post Overige kosten   

(€ 2,7 mln.) nadere toelichting.  

- De dienstenvergoeding (inclusief de winst- en risico-

opslag voor de NV) dient nader gespecificeerd en 

jaarlijks voor 1 juli in overleg tussen GR en NV te 

worden vastgesteld in een dienstverlenings-

overeenkomst.  

- De dekking van de jaarlijkse rentevergoeding tussen de 

GR en haar participanten, dient met Groningen 

Seaports NV te worden besproken.  

5 Voorjaarsrapportage 2013 De raad besluit: 

 de voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen; 

 het incidentele tekort, zoals genoemd in de 

Voorjaarsrapportage 2014, van € 47.621 te 

onttrekken aan de Algemene reserve; 

 het structureel tekort, zoals genoemd in de 

Voorjaarsrapportage 2014 van € 103.618 toe te 

voegen aan het begrotingstekort van 2014, waarmee 

dit uitkomt op € 304.209 negatief (voorheen: € 

200.591 negatief). Het begrotingstekort wordt 

incidenteel onttrokken aan de Algemene reserve en 

leidt hiermee tot een negatiever uitgangspunt voor het 

Kaderplan 2015-2018; 

 in te stemmen met een onttrekking aan de Reserve 

personeelsbeleid van € 69.500 voor de kosten van 

een mobiliteitsregeling; 

 in te stemmen met een toevoeging van € 41.133 aan 

de Reserve demografische ontwikkelingen, n.a.v. een 

hogere tegemoetkoming in de algemene uitkering; 

 in te stemmen met het verlagen van de toevoeging 

aan de algemene reserve van de incidentele netto 

OZB-opbrengsten uit grote objecten met € 8.982 ivm 

lagere opbrengsten; 

 in te stemmen met het laten vervallen van de 

toevoeging aan de reserve infrastructuur van de 

incidentele netto OZB-opbrengsten uit grote objecten 

met € 150.000 ivm lagere opbrengsten; 

 in te stemmen met het beschikbaar stellen van het bij 

de najaarsrapportage 2013 toegevoegd budget aan de 

reserve actualiseren bestemmingsplannen. Deze 

gelden zijn bestemd voor de actualisatie van het 

bestemmingsplan uitbreiding Eemshaven, de 

actualisatie van algemene bestemmingsplannen, de 

actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied en 

voor de Helihaven en Zuidoost; 

 

en besluit aanvullend akkoord te gaan met: 

 het laten vrijvallen van de structurele verlaging van de 

algemene uitkering 2014 voor het effect van het groot 

onderhoud aan het gemeentefonds (€ 178.000), zoals 

in de voorjaarsrapportage meegenomen is. (Dit zit nu 

in het meerjarenperspectief van het Kaderplan 

verwerkt, vanaf 2015). Dit leidt tot een lager 

begrotingstekort; 

 het toevoegen van de structurele daling van de 

algemene uitkering van € 24.975 aan het 

begrotingstekort; 
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 het structureel verlagen van de geraamde uitgaven 

voor het CJG met € 7.132 en dit op het 

begrotingstekort 2014 te corrigeren; 

 het verlagen van de onttrekking van het 

begrotingstekort aan de algemene reserve met € 

160.157, uit deze aanvullende voorstellen, aangezien 

het structureel begrotingstekort hierdoor met dit 

bedrag lager uitvalt. 

 het aan de uitgavenkant ramen van het incidenteel in 

de algemene uitkering ontvangen budget voor 

invoeringskosten voor de decentralisatie van de 

jeugdzorg (€ 44.037), voor mantelzorg (€ 7.481) en 

een lagere toevoeging van € 978 (krimpgelden) aan de 

reserve Demografische middelen. Hierdoor verloopt 

deze incidentele verhoging van de algemene uitkering 

budgetneutraal. 

6 Kaderplan 2015 - 2018 Namens de fractie van de PvdA stelt de heer Slagter voor 

om de memo over 'maatschappelijke banen (voorheen 

WIW/ID banen)' van 16 mei 2014 door tussenkomst van 

de agendacommissie te agenderen voor een volgende 

raadsvergadering. In aansluiting hierop zegt de 

raadsvoorzitter toe dat het college gaat onderzoeken hoe 

het is verlopen met de maatschappelijke banen. 

 

Wat betreft de kerntakendiscussie zal het college een plan 

van aanpak ontwikkelen. Dit plan van aanpak zal ter 

bespreking aan het presidium worden voorgelegd.  

 

De heer Slagter legt mede namens de fractie van D'66 de 

volgende stemverklaring af: 

"Ik mag mede namens D'66 spreken. In eerste instantie 

hebben we aangegeven dat wij het stuk voor kennisgeving 

willen aannemen. Voornamelijk vanuit gebrek aan kaders 

die in het stuk gesteld worden. Gezien de beraadslagingen  

en de woorden die uitgesproken zijn richting het 

vervolgproces hebben we er vertrouwen in dat we in dit 

jaar nog meegenomen worden in het proces om alsnog 

kaders te stellen en daarom gaan we voorlopig akkoord 

met deze nota." 

 

De raad besluit: 

om akkoord te gaan met het Kaderplan 2015 – 2018, 

aangevuld met de wijzigingen binnen het 

meerjarenperspectief, zoals genoemd in het aanvullend 

raadsvoorstel 'Gevolgen meicirculaire 2014 voor de 

Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018, 

en het college de opdracht te geven om op basis hiervan 

en op basis van beraadslaging in de raad de begroting 

2015 met bijbehorende meerjarenraming verder uit te 

werken. 
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7 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 18 september 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


