Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 4 december 2014 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, 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.
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
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2
3
4

5a

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling
van
de
besluitenlijst: 20 november
2014
Ingekomen stukken

5a
5b

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Vragenuur

7

Beleidsplannen
en
verordeningen Wmo, Jeugd
en PGB

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten
van verhindering binnen gekomen.
De gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De raad besluit:
de besluitenlijst van 20 november 2014 overeenkomstig
het opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter meldt dat op 27 november 2014 een
vergadering van het AB van de Waddenzeevereniging heeft
plaatsgevonden. De vertegenwoordigers van de raad van
Eemsmond konden hierbij helaas niet aanwezig zijn. De
raad ontvangt te zijner tijd het verslag van deze
vergadering.
De fractie van GemeenteBelangen heeft vragen gesteld
over: Aanpassingen fietspad vuilstort en Spookparkeervakken. De vragen zijn beantwoord.
De heer Slagter dient namens de PvdA een motie in:
Motie: zorghuis
Naar aanleiding van de bespreking en vaststelling van de
beleidsplannen en verordeningen WMO, jeugd en PGB.
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen
op donderdag 4 december 2014
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Constaterende dat
 De gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk is
voor de jeugdzorg, de participatiewet en de nieuwe
WMO;
 Er een uitdrukkelijk beroep gedaan wordt op onze
inwoners om binnen hun sociale netwerk zoveel als
mogelijk oplossingen te vinden om mee te kunnen doen
in en aan de samenleving;
 Mantelzorgers in Eemsmond ondersteund worden door
het steunpunt mantelzorg;
 Er in Eemsmond onvoldoende mogelijkheden zijn voor
het leveren van respijtzorg.
Overwegende dat
 Met de decentralisaties de druk op mantelzorgers
mogelijk toeneemt;
 Het wenselijk is dat mantelzorgers de mogelijkheid
krijgen om tijdelijk even niet te zorgen.
Is van mening dat
 Respijtzorg een waardevolle en wenselijke aanvulling is
op de huidige ondersteuning van onze mantelzorgers;
 In de gewenste participatiemaatschappij ondersteuning
en respijtzorg voor mantelzorgers goed geregeld moet
zijn om te voorkomen dat mantelzorgers afhaken.
 Een zorghuis, eventueel ondergebracht binnen de
muren van een huidige zorginstelling in Eemsmond, een
goede
aanvulling
kan
zijn
op
de
huidige
mantelzorgondersteuning;
 Een zorghuis een bredere functie zou kunnen krijgen
door hierin ook ruimte te creëren voor kortdurende zorg
na bv. een ziekenhuisopname, waardoor onze inwoners
in hun eigen omgeving kunnen herstellen.
Verzoekt het college
 In overleg te gaan met zorgaanbieders in de gemeente
Eemsmond om een “zorghuis” in Eemsmond mogelijk te
maken;
 De financiële consequenties hiervan in beeld te
brengen;
 De raad zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor de
bespreking van de Kadernota 2016, over de uitkomsten
te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
PvdA Fractie Ab Slagter, Lya Groenewoud
Mevrouw Visser dient namens de SP, GemeenteBelangen
en de ChristenUnie een motie in:
Motie: "beperken topinkomens zorg"
De raad van gemeente Eemsmond in vergadering bijeen, op
donderdag 4 december 2014.
Betreft het beleidsplan WMO, Jeugdzorg en PGB en
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verordening WMO, Jeugdzorg en PGB 2015.
Constaterende dat:
 De decentralisaties van de WMO en jeugdzorg vanaf 1
januari 2015 ingaan en gepaard gaan met forse
taakstellingen.
 Er contracten worden afgesloten met verschillende
zorginstellingen.
 De mogelijkheid bestaat dat in deze instellingen
topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan een
minister.
 De WNT voor topinkomens in de (semi) publieke sector
per 1 januari 2015 wordt aangescherpt tot maximaal
het ministersalaris en waarbij voor bestaande
contracten een overgangsrecht geldt.
Overwegende dat:
 Maatschappelijke beroering bestaat over de hoogte van
sommige topinkomens bij de bestuurders van
zorginstellingen.
 De overheveling van rijkstaken gepaard gaat met forse
bezuinigingen.
 Te grote verschillen in beloning de solidariteit in de
samenleving ondermijnt.
 De decentralisaties mogelijkheden biedt om de
topsalarissen te beperken in de zorginstellingen.
 Het tot de mogelijkheden behoort om de aanbesteding
niet te gunnen aan instellingen die hun bestuurder meer
betalen dan de WNT aangeeft.
Verzoekt het college:
 Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te sluiten
bij de landelijke regelgeving, de WNT. Door bij
bestuurders wiens inkomen de WNT overschrijden, dat
deel, te korten op de financiering.
 De gemeenteraad hierover te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
Namens:
SP fractie, Dirkje Voskuil, raadslid
fractie Gemeentebelangen, Rein Eisinga, fractievoorzitter
fractie Christen Unie, Bert Rozema, fractievoorzitter
De motie wordt als volgt geamendeerd:
Motie: "beperken topinkomens zorg"
gewijzigd
De raad van gemeente Eemsmond in vergadering bijeen, op
donderdag 4 december 2014.
Betreft het beleidsplan WMO, Jeugdzorg en PGB en
verordening WMO, Jeugdzorg en PGB 2015.
Constaterende dat:
 De decentralisaties van de WMO en jeugdzorg vanaf 1
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januari 2015 ingaan en gepaard gaan met forse
taakstellingen.
Er contracten worden afgesloten met verschillende
zorginstellingen.
De mogelijkheid bestaat dat in deze instellingen
topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan een
minister.
De WNT voor topinkomens in de (semi) publieke sector
per 1 januari 2015 wordt aangescherpt tot maximaal
het ministersalaris en waarbij voor bestaande
contracten een overgangsrecht geldt.

Overwegende dat:
 Maatschappelijke beroering bestaat over de hoogte van
sommige topinkomens bij de bestuurders van
zorginstellingen.
 De overheveling van rijkstaken gepaard gaat met forse
bezuinigingen.
 Te grote verschillen in beloning de solidariteit in de
samenleving ondermijnt.
 De decentralisaties mogelijkheden biedt om de
topsalarissen te beperken in de zorginstellingen.
 Het tot de mogelijkheden behoort om de aanbesteding
niet te gunnen aan instellingen die hun bestuurder meer
betalen dan de WNT aangeeft.
Verzoekt het college:
 Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te sluiten
bij de landelijke regelgeving, de WNT.
 De gemeenteraad hierover te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
Namens:
SP fractie, Dirkje Voskuil, raadslid
fractie Gemeentebelangen, Rein Eisinga, fractievoorzitter
fractie Christen Unie, Bert Rozema, fractievoorzitter
Op grond van de beraadslagingen amendeert de heer
Slagter de motie als volgt.
Motie: zorghuis
gewijzigd
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen
op donderdag 4 december 2014
Constaterende dat
 De gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk is
voor de jeugdzorg, de participatiewet en de nieuwe
WMO;
 Er een uitdrukkelijk beroep gedaan wordt op onze
inwoners om binnen hun sociale netwerk zoveel als
mogelijk oplossingen te vinden om mee te kunnen doen
in en aan de samenleving;
 Mantelzorgers in Eemsmond ondersteund worden door
het steunpunt mantelzorg;
 Er in Eemsmond onvoldoende mogelijkheden zijn voor
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het leveren van respijtzorg.

Overwegende dat
 Met de decentralisaties de druk op mantelzorgers
mogelijk toeneemt;
 Het wenselijk is dat mantelzorgers de mogelijkheid
krijgen om tijdelijk even niet te zorgen.
Is van mening dat
 Respijtzorg een waardevolle en wenselijke aanvulling is
op de huidige ondersteuning van onze mantelzorgers;
 In de gewenste participatiemaatschappij ondersteuning
en respijtzorg voor mantelzorgers goed geregeld moet
zijn om te voorkomen dat mantelzorgers afhaken.
 Een zorghuis, eventueel ondergebracht binnen de
muren van een huidige zorginstelling in Eemsmond, een
goede
aanvulling
kan
zijn
op
de
huidige
mantelzorgondersteuning;
 Een zorghuis een bredere functie zou kunnen krijgen
door hierin ook ruimte te creëren voor kortdurende zorg
na bv. een ziekenhuisopname, waardoor onze inwoners
in hun eigen omgeving kunnen herstellen.
Verzoekt het college
 In overleg te gaan met zorgaanbieders in de gemeente
Eemsmond om te onderzoeken of de behoefte bestaat
aan en de mogelijkheid gecreëerd kan worden om een
“zorghuis” in Eemsmond mogelijk te maken;
 De financiële consequenties hiervan in beeld te
brengen;
 De raad zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor de
bespreking van de Kadernota 2016, over de uitkomsten
te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag
PvdA Fractie Ab Slagter, Lya Groenewoud
In reactie op het verzoek van de heer Rozema om
'incidentenbeleid' te ontwikkelen geeft de burgemeester
aan dat het college samen met de raad (via het presidium)
afspraken wil maken om een soort beleidskader hiertoe te
ontwikkelen.
Het college zegt toe dat er na twee jaar (in plaats van 4
jaar zoals in artikel 19 van de verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Eemsmond 2015 staat) een
evaluatie zal plaatsvinden.
In reactie op de motie van de PvdA zegt het college toe
de behoefte aan een zorghuis te willen onderzoeken. Dit
onderzoek zal voor de zomer van 2015 worden gestart. Op
grond hiervan trekt de heer Slagter de (gewijzigde) motie
in.
In reactie op de motie van de SP zegt het college toe dat
zij gaat onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om
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invloed uit te oefenen op het terrein van topinkomens in de
zorg. De raad wordt middels een memo op de hoogte
gebracht van de uitkomsten hiervan.
De gewijzigde motie van de SP wordt in stemming
gebracht. De motie wordt unaniem aangenomen.
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Sluiting

De raad besluit:
1. het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de
Verordening jeugdhulp gemeente Eemsmond 2015
vast te stellen;
2. het Wmo Beleid 2015-2018 BMWE en de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsmond
2015 vast te stellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 18 december 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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