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

donderdag 18 december 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 De heer Eisinga dient een motie (vreemd aan de orde van 

de dag) in: 

 

Motie handhaving standpunt gemeentelijke herindeling 
 
De Raad van de Gemeente Eemsmond, in vergadering bijeen 
op 18 december 2014, 
 
Overwegende dat: 
- Er regelmatig berichten in de media verschijnen die 

suggereren dat de gemeentelijke herindeling in Noord-
Groningen een feit is. 

- Er door zowel VGG en Provincie als door de colleges  van 
de G7, bijeenkomsten zijn georganiseerd die uitstralen 
dat een besluit tot herindeling al is genomen 

- De raad van de gemeente Eemsmond op 23-5-2013 
heeft besloten, in zijn definitieve reactie op het rapport 
Grenzeloos Gunnen, zich gedwongen te voelen een 
uitspraak te doen en daarbij te kiezen voor één 
regiogemeente in Noord Groningen.  

- De raad van de gemeente Eemsmond steeds het 
standpunt heeft gehuldigd niet voor een herindeling te 
zijn, maar als het niet anders kan dan te willen 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een 
herindeling op de schaal van G7 
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Spreekt uit dat: 
- Het standpunt van de gemeente Eemsmond ten aanzien 

van een gemeentelijke herindeling niet is gewijzigd. 
- De raad van de gemeente Eemsmond de resultaten van 

alle onderzoeken naar de G7 variant eerst afwacht om 
deze daarna inhoudelijk te beoordelen, en niet eerder 
een definitief standpunt ten aanzien van een 
gemeentelijke herindeling zal innemen. 

 
Verzoekt het college: 
- Deze motie te doen toekomen aan de raden en colleges 

van de G7 gemeenten en het college van GS en PS van 
de provincie Groningen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Namens: 
Fractie GemeenteBelangen, Rein Eisinga 
Fractie SP, Linda Visser 
Fractie CDA, Alie Spijk 
Fractie PvdA, Ab Slagter 
Fractie ChristenUnie, Bert Rozema 
Fractie VVD, Lammert Westerhuis 
Fractie D66, Peter op 't Holt 
 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 4 december 

2014 

De raad besluit: 

de besluitenlijst van 4 december 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 Wethouder Berends deelt mee dat een reactie van de 

Provincie op de gemeentelijke begroting 2015 is 

ontvangen. De Provincie stelt repressief toezicht in. 

De burgemeester doet een mededeling aangaande het 

gaswinningbesluit van het Kabinet. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 LTA 2015 en bijlage De raad besluit: 

De LTA 2015 en de bijbehorende bijlage ‘afhandeling RIR’ 

vast te stellen. 

7 Startnotitie 

kerntakendiscussie 

De raad besluit: 

De startnotitie kerntakendiscussie vast te stellen.  

8 Bestemmingsplan 

Uithuizermeeden- 

Torenstraat 4 

De raad besluit: 

1. ambtshalve het bestemmingsplan Uithuizermeeden-

Torenstraat 4 aan te passen in die zin dat de 

bestemming 'groen' wordt opgesplitst in de 

bestemming 'groen' en de bestemming 'tuin'; zowel de 

verbeelding als de regels zullen hierop worden 

aangepast.  

2. het bestemmingsplan Uithuizermeeden-Torenstraat 4 

voor het overige ongewijzigd vast te stellen. 
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9 Vaststelling gewijzigde 

legesverordening 2015 en 

verordening onroerende 

zaakbelasting 2015 

De heer Westerhuis geeft een stemverklaring. Hij is niet 

voor de tariefsverhoging van de OZB van 3,5 procent maar 

voor een verhoging van 2,5 procent. 

 

De raad besluit: 

- de Verordening op de heffing en de invordering van leges 

2015 (Legesverordening 2015) vast te stellen.  

- de verordening op de heffing en de invordering van 

onroerende zaakbelasting 2015 vast te stellen. 

10 Subsidie Stichting Sociaal 

Cultureel Werk 't 

Schienvat te Kantens 

De raad besluit: 

De subsidie aan Stichting Sociaal Cultureel Werk ’t 

Schienvat Kantens over het jaar 2013 alsnog te verlenen 

en € 10.000 te dekken uit de Algemene Reserve. Het 

overige subsidiebedrag van € 10.042 te dekken uit de post 

lokaal sociaal beleid 2014. 

11 Decemberrapportage In antwoord op de vraag van de heer Dijkhuis inzake de 

stijging van de telefoniekosten zegt wethouder Berends toe 

dat eind januari/ eerste helft van februari 2015  de raad (op 

schrift) inzicht krijgt in de aanpak van het college om tot 

besparingen op dit terrein te komen. 

 

In antwoord op de vraag van de heer Dijkhuis over het 

realiseren van een toeristische uitkijktoren in de Eemshaven 

zegt wethouder Berends toe dat de raad een schriftelijk 

antwoord krijgt. 

 

Bij de behandeling van het voorstel inzake actualisatie 

financiële verordening (PM-onderwerp op de LTA) zal ook 

gediscussieerd worden over de noodzaak van de 

decemberrapportage in de planning en control cyclus.   

 

De raad besluit: 

 in te stemmen met de financiële voorstellen in de 

decemberrapportage; 

 het incidenteel overschot van € 614.867 toe te 

voegen aan de algemene reserve; 

 de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.; 

 een reëel en stellig voornemen uit te spreken de 

locatie 'Noordentree' in de nabije toekomst te 

(her)ontwikkelen. 

12 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijzigingen nummers 16 en 17 (2014) 

overeenkomstig de voorstellen van het college vast te 

stellen 

13 Motie handhaving 
standpunt gemeentelijke 
herindeling 

De motie wordt unaniem aangenomen. 
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14 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 15 januari 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter,       

 

 

 

griffier, 


