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

donderdag 5 juni 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, 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 besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten 

van verhindering binnen gekomen. 

2 Vaststelling agenda Mevrouw Groenewoud dient namens alle fracties een motie 

in. 

 

MOTIE Kinderpardon  

 

Motie vreemd aan de orde van de dag op grond van artikel 

39 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van 

de gemeenteraad van Eemsmond 

 

De raad van de gemeente Eemsmond, in vergadering bijeen 

op 5 juni 2014; 

 

gelet op: 

- de Kinderpardonregeling die op 1 februari 2013 van 

kracht is geworden; 

- de strakke uitvoering van deze regeling door de 

staatssecretaris, onder meer inhoudende dat 

aanvragen van asielkinderen die wel bij de gemeente 

maar niet bij rijksinstanties in beeld zijn worden 

afgewezen; 

 

overwegende dat:  

- door deze strenge uitvoering een groot aantal in 

Nederland gewortelde kinderen terug moeten naar het 

land van herkomst; 

- het onmenselijk is deze kinderen terug te sturen naar 
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het land van herkomst waar zij geen enkele band mee 

hebben, geen familie of andere opvang zullen vinden 

en volledig ontheemd zullen zijn; 

- kinderen zonder verblijfsvergunning dezelfde rechten 

hebben als alle andere kinderen krachtens artikel 2 van 

het VN-kinderrechtenverdrag; 

 

voorts gelet op:  

de petitie voor een ruimere toepassing van het 

Kinderpardon die inmiddels door driekwart van alle 

Nederlandse burgemeesters is ondertekend, waaronder 

burgemeester van Beek;  

 

is van mening:  

- dat het Kinderpardon ruimhartiger moet worden 

toegepast  

- dat als een kind bekend is bij de gemeente dit moet 

gelden als bewijs dat het kind in beeld is bij de 

overheid; 

 

spreekt uit  

de brief van de burgemeesters van harte te onderschrijven;  

 

verzoekt het college:  

dit standpunt ter kennis te brengen van de staatsecretaris 

van Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamer; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de fracties van: 

PvdA, H.W. Groenewoud 

GemeenteBelangen, R.R. Eisinga 

SP, L.M. Visser 

CDA, A. Spijk- van de Pol 

ChristenUnie, L. Rozema 

VVD, L. Westerhuis 

D66, P. op 't Holt 

 

De motie wordt onderdeel van de beraadslagingen en zal 

als laatste agendapunt worden behandeld. 

 

Met inachtneming van bovenstaande wordt de agenda 

conform vastgesteld 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 21 mei 2014 

De raad besluit: 

de besluitenlijst van 21 mei 2014 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 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Vragenuur De fracties van SP, VVD, PvdA en D'66 hebben vragen 

gesteld over: herindeling, bijeenkomst over psychologische 

gevolgen van de bevingen, milieustraat Usquert, kermissen, 

OBS Schutsluis en dorpshuis Oldenzijl en de vaargeul van 



 

 3 

Noordpolderzijl. De vragen zijn door het college van B&W 

beantwoord. 

7 Jaarverslag/jaarrekening 

VVWNG 2013 en 

ontwerpbegroting VVWNG 

2015 

De raad besluit: 

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 en de 

jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke regeling 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

8 Jaarstukken 2013 en 

ontwerpbegroting 2015 

van de Volkskredietbank 

van Noord-Oost Groningen 

(VKB) 

Op verzoek van mevrouw Zuidema zegt wethouder 

Herkströter toe dat de kwartaalrapportages van de VKB pro 

actief aan de raad zullen worden toegezonden voorzien van 

een begeleidend memo. 

  

De raad besluit: 

om de zienswijze van de gemeenteraad over de 

ontwerpbegroting 2015 VKB kenbaar te maken aan de 

Volkskredietbank van Noord-Oost Groningen.  

9 Jaarverslag archiefzorg 

2013 

De raad besluit: 

Kennis te nemen van het jaarverslag 2013 en de 

maatregelen die naar aanleiding van dit rapport genomen 

dienen te worden. 

10 

 

Herbenoeming 

bestuursleden 

muziekschool Hunsingo 

De raad besluit (bij acclamatie): 

De leden van het bestuur van de Muziekschool Hunsingo te 

herbenoemen voor een periode van vier jaar, zijnde: 

- Mw. C. Weyland (voorzitter), Stamstraat 8, 9731 MA 

Groningen  

- Mw. B. Haaima – de Boer (secretaris), Oosterend 14, 

9781 NW Bedum  

- Dhr. H. Eggens (penningmeester), Pinksterbloem 8, 

9781 VT Bedum  

- Dhr. G.A.F.P. Giunta d’Albani, Oude Dijk 65, 9981 TJ 

Uithuizen  

- Mw. E.H. Kosmeier – Wiertsema, Hooilandseweg 51, 

9983 PB Roodeschool  

- Mw. M.J. Schutter, Oude Dijk 12, 9988 TB Usquert  

11 Continuïteit van AWBZ 

zorg 

De raad besluit: 

I. Kennis te nemen van de resultaten van de 

marktconsultatie t.b.v. continuïteit van AWBZ-zorg in 

2015; 

II. akkoord te gaan met de berekening budget 

continuïteit AWBZ zoals opgenomen in het 

raadsvoorstel en dit budget onder voorwaarden 

beschikbaar te stellen voor de financiering van 

continuïteitsarrangementen voor de huidige functies 

begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer), 

kortdurend verblijf en een klein deel van de 

persoonlijke verzorging (ZIN en PGB) in 2015. 

12 Wegvallen 

vereveningsregeling en 

vervanging 660 liter 

containers 

De raad besluit: 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 67.560,00 om de 

aanschaf van nieuwe 660 liter containers mogelijk te 

maken, dit bedrag te dekken uit de vrijval van de 

vereveningskosten (na verlaging van de gemeentelijke 

bijdrage aan het VVWNG) en de begroting overeenkomstig 

te wijzigen vanaf 2015.  

13 Motie Kinderpardon De motie wordt in volstrekte unanimiteit aangenomen. 
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14 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 16 juni 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


