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

donderdag 6 november 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. 

 

Aanwezig: 

Voorzitter  mevrouw M. van Beek (vanaf agendapunt 4) 

Pl. Voorzitter  de heer R.R. Eisinga (tot agendapunt 4) 

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 (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 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening Plaatsvervangend voorzitter de heer Eisinga opent de 

vergadering. Mevrouw Van Beek komt in verband met het 

werkbezoek van Koningin Maxima aan het project Power-

Play in Warffum later. Verder is bericht van de heer van de 

Wal binnengekomen dat hij later komt. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Najaarsrapportage 2014 De raad besluit: 

 in te stemmen met de financiële voorstellen in de 

Najaarsrapportage 2014; 

 het overschot van de Najaarsrapportage van € 

25.155, beschikbaar te stellen voor de personele inzet 

voor de uitvoering van de kerntakendiscussie in 

2014/2015; 

 de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen. 

4 Programmabegroting 2015 Mevrouw Spijk dient mondeling het volgende amendement 

in: 

 

Voorgesteld wordt om het vastgestelde percentage van 

2,5 procent bij de begroting 2014 voor de OZB te 

handhaven en het financiële verschil ten laste te brengen 

van de reserve woonplan. 

 

Het amendement wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 4 stemmen voor en 13 stemmen 

tegen verworpen. 
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In antwoord op de vraag van de heer Dijkhuis over het 

uitvoeringsprogramma onderhoud gemeentelijke gebouwen 

(pagina 93 van de begroting) zegt wethouder Bouman toe 

dat het programma aan de raad beschikbaar zal worden 

gesteld. 

 

Als onderdeel van het raadsbesluit (derde bullit) worden de 

oplossingsrichtingen afzonderlijk in stemming gebracht. 

 

privatisering beheer:  

aangenomen met 2 stemmen tegen/ 15 stemmen voor 

 

zinvolle uitzet uitkeringsgerechtigden:  

aangenomen met 0 stemmen tegen/ 17 stemmen voor 

 

contractbeheer en inkoopactiviteiten:  

aangenomen met 0 stemmen tegen/ 17 stemmen voor 

 

bodediensten:  

aangenomen met 0 stemmen tegen/ 17 stemmen voor 

 

klantcontactcentrum- balie:  

aangenomen met 0 stemmen tegen/ 17 stemmen voor 

 

strooiroutes: 

aangenomen met 8 stemmen tegen/ 9 stemmen voor 

 

onderhoudstaken over naar sportverenigingen:  

aangenomen met 0 stemmen tegen/ 17 stemmen voor 

 

verhoging OZB:  

aangenomen met 4 stemmen tegen/ 13 stemmen voor 

 

verhoging tarief begraafrechten:  

aangenomen met 3 stemmen tegen/ 14 stemmen voor 

 

afvalinzameling 

òf diftar:  

verworpen met 11 stemmen tegen/ 6 stemmen voor 

 

òf verhoging afvalstoffenheffing:  

aangenomen met 4 stemmen tegen/ 13 stemmen voor 

 

onderhoud deklagen, herstraatwerk en slijtlagen:  

aangenomen met 6 stemmen tegen/ 11 stemmen voor 

 

De raad besluit: 

 de Programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 

2016-2018 vast te stellen; 

 het saldo van 2015 (incidenteel) te onttrekken aan de 

algemene reserve; 

 keuzes te maken uit de aangedragen 

oplossingsrichtingen in paragraaf 2.4.11 Taakstellingen 

en reserveringen, waarmee de structurele ombuiging 

van € 450.000 wordt gerealiseerd; 

 de subsidieplafonds 2015 vast te stellen conform de 

bijlage subsidiejaarprogramma 2015 in het bijlagenboek; 
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 het aangepaste normenkader vast te stellen; 

 het intern controleplan 2015 voor kennisgeving aan te 

nemen; 

 het onderzoeksplan 2015 (doelmatigheid- en 

doeltreffendheidonderzoek) ter kennisgeving aan te 

nemen;  

 in te stemmen met het voorstel tot een herschikking 

van de reserves, waarbij vanuit de volgende 

bestemmingsreserves een deel wordt overgeheveld naar 

de Algemene reserve: 

* Reserve vervanging machines/ 

materieel -/- €    200.000 

* Reserve bedrijventerrein  

Eemsmond -/- €    700.000 

* Reserve sociale werkvoor- 

zieningen -/- €    500.000 

* Reserve Woonplan -/- €    800.000 

* Reserve demografische  

ontwikkelingen en Reserve  

woon- en leefbaarheidsplannen -/- € 1.500.000 

 een nieuwe reserve te creëren:  

Reserve onderwijshuisvesting; 

 de begroting 2015 overeenkomstig bovenstaande 

voorstellen te wijzigen middels een eerste 

begrotingswijziging. 

5 Vaststelling 

belastingverordeningen en 

tarieven 2015 

De raad besluit: 

 de Verordening op de heffing en de invordering van 

afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 

(Verordening reinigingsheffingen 2015) vast te 

stellen. 

 de Verordening op de heffing en de invordering van 

hondenbelasting 2015 (Verordening hondenbelasting 

2015) vast te stellen. 

 de Verordening op de heffing en de invordering van 

een forensenbelasting 2015 (Verordening 

forensenbelasting 2015) vast te stellen. 

 de Verordening op de heffing en de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening 

lijkbezorgingsrechten 2015) vast te stellen. 

 de Verordening op de heffing en de invordering van 

leges 2015 (Legesverordening 2015) vast te stellen.  

 de verordening op de heffing en invordering van 

marktgelden 2015 (Verordening marktgelden 2015) 

vast te stellen. 

6 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 20 november 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter,       griffier, 


