Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 8 mei 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 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
Met kennisgeving afwezig: de heer A. van Kleef

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

Vaststelling agenda

3

Spreekrecht burgers

4

Vaststelling
van
de
besluitenlijsten: 16, 23 en
24 april (met uitloop op 25
april) 2014
Ingekomen stukken

5a

5a
5b

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Van Kleef.
Er hebben zich twee insprekers gemeld. Één inspreker voor
agendapunt 7 inzake Verordening winkeltijden Eemsmond
en één inspreker voor agendapunt 8 Herziening exploitatie
opzetten.
Met in achtneming van voorgaande wordt de agenda
conform vastgesteld.
De heer Weessies spreekt in als franchisenemer Albert
Heijn Uithuizen op agendapunt 7. Verordening winkeltijden
Eemsmond. De heer De Langh spreekt in namens de
bewoners van Almersma op agendapunt 8. Herziening
exploitatie opzetten.
De raad besluit:
de besluitenlijsten van 16, 23 en 24 april (met uitloop op
25 april) 2014 overeenkomstig de opgestelde concepten
vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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6

Vragenuur

7

Verordening
Eemsmond

De fracties van GemeenteBelangen, PvdA en ChristenUnie
hebben
vragen
gesteld
over:
stolpersteine,
vergunningtermijnen
voor
evenementen,
locatie
Nijverheidsweg te Uithuizen, strooiveld, snelheidsbeperking
provinciale
weg
Usquert,
herstel
uitgevallen
straatverlichting. De vragen zijn door het college van B&W
beantwoord.
winkeltijden De heer Rozema dient namens de fractie van de
ChristenUnie het volgende amendement in:
Agendapunt nr. 7 (datum 08-05-14)
Onderwerp: Verordening winkeltijden Eemsmond
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen
d.d. 08-05-14
De tekst van de Verordening Winkeltijden Eemsmond te
wijzigen als volgt:
Artikel 5. Vrijstelling voor bepaalde branches
Van het in artikel 2, eerste lid onder a. van de
Winkeltijdenwet vervatte verbod zijn vrijgesteld de winkels
die behoren tot de branche supermarkten, met een
maximum van 12 openstellingen per jaar waarbij als
maximale openingstijd geldt 12.00 – 17.00 uur;
Artikel 6. Vrijstelling voor bepaalde zon- en feestdagen
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b,
van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een
vrijstelling op de door het college aangewezen zon- of
feestdagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 4 dagen
worden aangewezen.
2. Het college kan de vrijstelling beperken tot een bepaalde
tijdsruimte of winkels behorende tot een bepaalde branche
of categorie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen verschillende delen van de gemeente.
Ondertekening en naam:
Fractie van de ChristenUnie,
Bert Rozema
Harry Woltjer
Op grond van de beraadslagingen wordt het amendement
ingetrokken.
Het volgende amendement wordt bij monde van de
raadsvoorzitter aan de raad voorgelegd :
Voorgesteld wordt om een openstelling op 16 zon- en
feestdagen per jaar van 12.00-17.00 uur mogelijk te
maken (zoals verwoord bij variant 3) met uitzondering van
eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag,
eerste Kerstdag.
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Op verzoek van de heer Slagter vindt een hoofdelijk
stemming over dit amendement plaats.
Middels loting begint de hoofdelijke stemming bij mevrouw
Voskuil.
Voskuil: tegen
Spijk: voor
Van de Wal: voor
Venhuis: voor
Slagter: tegen
Groenewoud: tegen
Rozema: voor
Woltjer: voor
Westerhuis: tegen
Op 't Holt: tegen
Eisinga: voor
Dijkhuis: voor
Zuidema: voor
Martini: voor
Visser: tegen
Schouten: tegen
Met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen is het
amendement aangenomen.
De heer Slagter geeft namens de fractie van de PvdA aan
dat de fractie als aantekening wenst dat zij tegen is.
Namens de fractie van de SP geeft mevrouw Visser aan
dat ook zij als aantekening wenst dat de fractie tegen is.
De fractie wil graag de volgende stemverklaring afleggen:
'De reden dat we voor variant 2 hebben gekozen is dat als
wij tegen variant 2 zouden stemmen en voor variant 3 wij
dan een keuze maken. Wij vinden dat de keuze ligt bij de
consument, winkelier en de medewerker. Dus vandaar dat
we tegen het amendement hebben gestemd'.
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De raad besluit met in achtneming van het aangenomen
amendement en de toezegging dat er een evaluatiemoment
plaatsvindt:
- de
(geamendeerde)
Verordening
winkeltijden
Eemsmond vast te stellen.
Herziening
exploitatie De raad besluit:
opzetten
de herziene exploitatie opzetten 2014 vast te stellen.
Bestemmingsplan
De heer Eisinga dient namens de fracties van GBE, SP, CU,
Speelstrip de Roegte te VVD, D'66 de volgende motie in.
Uithuizen
Motie
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 8 mei 2014
Constaterende dat:
Thans het bestemmingsplan Speelstrip De Roegte te
Uithuizen ter vaststelling voorligt;
Na vaststelling van dit bestemmingsplan direct
begonnen kan worden met uitvoering van de
werkzaamheden t.b.v. de Speelstrip De Roegte;
De raad een krediet van 678.000 euro beschikbaar
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heeft gesteld voor de inrichting van deze Speelstrip De
Roegte.
Overwegende dat:
Na het genomen investeringsbesluit (inclusief de
Speelstrip De Roegte) in 2012 onze gemeente
geconfronteerd
is
met
een
forse
bezuinigingstaakstelling (2.2 miljoen in 2013) en
nieuwe bezuinigingen aanstaande zijn;
De huidige gemeentelijke voorzieningen financieel fors
onder druk staan als gevolg van deze ontwikkelingen;
Het college voornemens is in 2014 i.s.m. raad en
stakeholders een kerntakendiscussie te voeren en te
voltooien.
Spreekt uit dat/ is van mening dat:
Het nodig is (de hoogte van) het beschikbaar gestelde
investeringskrediet voor de Speelstrip De Roegte te
heroverwegen;
Het daarbij wenselijk is verschillende goedkopere
opties/ varianten voor de Speelstrip De Roegte te
ontwikkelen, ook met oog op duurzaamheid;
Het
dringend
gewenst
is
een
sluitende
exploitatiebegroting voor het gehele Boukemapark
(inclusief de Speelstrip De Roegte) te ontwikkelen
alvorens tot uitvoering van de plannen over te gaan.
Verzoekt het college:
De financiering van de plannen voor de Speelstrip De
Roegte opnieuw tegen het licht te houden met als doel
te komen tot een reductie van de benodigde
investering;
Conform
de
bovengestelde
aandachtspunten
verschillende goedkopere opties/ varianten voor de
Speelstrip De Roegte te ontwikkelen en deze op korte
termijn aan de gemeenteraad ter afweging (en
besluitvorming) voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van:
GemeenteBelangen
SP
ChristenUnie
D66
VVD

Rein Eisinga
Linda Visser
Bert Rozema
Peter op 't Holt
Lammert Westerhuis

De voorzitter stelt voor om eerst een informatieve
raadsbijeenkomst te houden over alle ins en outs ten
aanzien van de invulling van de speelstrip De Roegte. Ook
de exploitatie voor het gehele Boukemapark wordt hierin
meegenomen. De raad gaat hiermee akkoord.
Op grond hiervan wordt de motie aangehouden.
De raad besluit:
het bestemmingsplan Speelstrip De Roegte te Uithuizen
vast te stellen.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 21 mei 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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