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

donderdag 18 september 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 en mevrouw D. Voskuil; 

CDA Eemsmond: 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 

 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer J. Schouten 

 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van 

verhindering is binnen gekomen van mevrouw Spijk en de 

heer Schouten. 

2 Vaststelling agenda De voorzitter geeft aan dat aansluitend aan de vergadering 

een besloten vergadering zal worden gehouden.  

De agenda wordt conform vastgesteld.  

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijsten: 19 juni en 

3 juli 2014   

De raad besluit de besluitenlijsten van 19 juni en 3 juli 

2014 overeenkomstig de opgestelde concepten 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. 

5a LTA De raad besluit:  

De LTA 2014 inclusief de bijlage ‘afhandeling RIR’ vast te 

stellen 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

De heer Dijkhuis geeft een terugkoppeling uit de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Ability 

gehouden op 26 juni en 11 september 2014. 

6 Begrotingswijzigingen De raad besluit: 

De begrotingswijzigingen nummers 11, 12 en 13 

overeenkomstig het voorstel van het college vast te stellen 

7 Vragenuur De fracties van de SP en GemeenteBelangen hebben 

vragen gesteld over: reorganisatie bij TSN, verdwenen 

Rijksmonument en vrijwillige aanwijzing gemeentelijke 

monumenten. De vragen zijn beantwoord. 
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8 Motie Speelstrip De Roegte Op verzoek van de heer Slagter vindt een hoofdelijke 

stemming plaats. Na loting begint de hoofdelijke stemming 

bij de heer Westerhuis. 

De heer Westerhuis: voor 

De heer Eisinga: voor 

De heer Dijkhuis: voor 

Mevrouw Zuidema: voor 

De heer Van Kleef: voor 

De heer Martini: voor 

Mevrouw Visser: voor 

Mevrouw Voskuil: voor 

De heer Van de Wal: tegen 

Mevrouw Venhuis: tegen 

De heer Slagter: tegen 

Mevrouw Groenewoud: tegen 

De heer Rozema: voor 

De heer Woltjer: voor 

 

De raad besluit: 

De motie met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen aan 

te nemen. 

De voorzitter geeft aan dat het college naar eer en 

geweten de motie zal uitvoeren, waarbij een combinatie 

van kostenreductie en mogelijk een fasering een optie 

(variant) zou kunnen zijn. 

9 Begrotingswijziging 

VeiligheidsRegio Groningen 

(VRG) 2014 

De raad besluit: 

- in te stemmen met de begrotingswijziging VRG 2014; 

- geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de 

VRG conform te informeren. 

10 Jaarstukken 2013 

Brandweer Rayon Noord 

(BRN) 

De raad besluit: 

 in te stemmen met de door het bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Rayon Noord 

overgelegde jaarstukken 2013; 

 het bestuur van de BRN conform te informeren. 
11 Vaststelling 

Bouwverordening (14e 

wijziging) 

Met verwijzing naar artikel 9.2 lid 5 vraagt de heer Van 

Kleef op welke wijze het college aan deze bepaling 

uitvoering zal geven. In reactie hierop zegt wethouder 

Sienot toe dat de mogelijkheden om een geïnteresseerde 

burger zitting te laten nemen in de welstandscommissie 

nader zullen worden onderzocht. De raad wordt middels 

een memo over de uitkomsten geïnformeerd. 

De raad besluit: 

1. de Bouwverordening Eemsmond tot en met de 13e 

wijziging in te trekken; 

2. de Bouwverordening Eemsmond 2014 vast te stellen, 

inclusief de 14e wijziging. 

12 Algemene Plaatselijke 

Verordening Eemsmond 

De raad besluit: 

De Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond 2014 

vast te stellen. 

13 Herstel schade van graven 

door natuurgeweld 

De raad besluit: 

- de schade aan graven door natuurgeweld te herstellen 

op basis van een redelijke toestand van de graven 

(optie 3) en de kosten hiervan te dekken via de 

reserve 'afkoopsom graven'; 

- in voorkomende gevallen een gelijke werkwijze te 

hanteren. 

 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. De raad 
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vergadert vervolgens in beslotenheid verder. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 2 oktober 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


