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

donderdag 3 december 2015 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 (later), 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 ontvangen. Mevrouw Spijk komt later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld met dien verstande 

dat de agendapunten 12a en 12b worden omgewisseld in 

verband met de insprekers voor agendapunt 12b. 

3 Spreekrecht burgers Er hebben zich 2 insprekers gemeld voor agendapunt 12b. 

Bestemmingsplan spoorlijn Roodeschool- Eemshaven. De 

heren Kolhorn en Stoppels spreken in op eigen titel.  

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 19 

november 2015 

De besluitenlijst van 19 november 2015 wordt 

overeenkomstig het opgestelde concept vastgesteld. 

5a Ingekomen stukken In reactie op het verzoek van de heer Dijkhuis en mevrouw 

Groenewoud om de brief van mevrouw Bannink en de heer 

Jansen over vreugdevuur in Warffum (ingekomen stuk A5) 

als B2 te laten afhandelen zegt de voorzitter toe dat een 

afschrift van de antwoordbrief van het college aan de raad 

zal worden aangereikt. De raad kan dit op korte termijn 

tegemoet zien. 

 

Met inachtneming van het voorgaande besluit de raad: 

In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling 

van de ingekomen stukken. 

5a Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5b) Terugkoppeling 

verbonden partijen 

De heer Rozema heeft als vervanger van de heer Op 't Holt  

de vergadering van het bestuur van de EDR gehouden op 

26 november 2015 bijgewoond. De raad is door de heer 

Rozema hierover schriftelijk geïnformeerd. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijziging 2 van het jaar 2016 wordt 

overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 
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7 Vragenuur De fracties van D'66, SP, GemeenteBelangen den de PvdA 

hebben vragen gesteld over asbestbeleid, 1000-

woningenplan, GeenPeil en Lentis. De vragen zijn 

beantwoord. 

8 Sportvisie 2016 - 2021 

Eemsmond: Fit en vitaal 

op maat 

In reactie op de vraag van de heer Rozema  over het eerste 

evaluatiemoment in 2018 zegt wethouder Bouman toe dat 

de raad in 2017 wordt geïnformeerd of de uitvoering van 

de beleidsvoornemens op koers ligt. 

 

De raad besluit: 

1) de Sportvisie 2016-2021 "Eemsmond: Fit en vitaal op 

maat" vast te stellen; 

2) kennis te nemen van de onderbouwing van de 

structurele verhoging ad € 36.500,- per jaar. 

9 Nota gezondheidsbeleid 

2016 - 2019 

In reactie op de heer Martini die aandacht vraagt voor 

bestrijding van eenzaamheid (punt 4.1 in de nota) zegt 

wethouder Herkströter toe dat hier prioriteit aan zal worden 

gegeven. Hierbij wordt de dag van de eenzaamheid 

genoemd die in 2016 zal worden gehouden.  

 

De raad besluit: 

de nota gezondheidsbeleid "Op de gezondheid" vast te 

stellen. 

10 Herbenoeming leden en 

voorzitter van de 

gezamenlijke 

Rekenkamercommissie 

Het Hoogeland 

De raad besluit (bij acclamatie): 

om voor een tweede termijn te benoemen mevrouw drs. 

M. Buitenkamp en de heer mr.dr. J.R. Lunsing, beiden 

wonende te Groningen, als lid en de heer drs. R.J.E. 

Douma wonende te Oosterwolde (Gld), als voorzitter, van 

de rekenkamercommissie voor een periode van vijf jaar 

ingaande 15 februari 2016. 

11 Vaststelling 

Belastingverordeningen 

en tarieven 2016 

De heer Rozema legt namens de fractie van de 

ChristenUnie de volgende stemverklaring af: "we stemmen 

in met het voorstel met betrekking tot de 

belastingverordeningen en tarieven met verwijzing naar het 

reeds door ons eerder gemaakte bezwaar tegen de tarieven 

lijkbezorgingsrechten". 

 

De heer Slagter legt namens de fractie van de PvdA de 

volgende stemverklaring af: "we willen toch wel 

consequent zijn in onze afwijzing van de verhoging van de 

begraafrechten en willen dus ook geacht worden tegen dit 

onderdeel te hebben gestemd". 

 

De heer Westerhuis legt namens de fractie van de VVD de 

volgende stemverklaring af: "ik heb in de 

begrotingsvergadering al aangegeven dat ik de verhoging 

van 3,5 procent te fors vond en dat ik vind dat het 2,5 

procent had moeten zijn, maar het is al vastgelegd door de 

hele raad maar desondanks wil ik toch een stemverklaring 

afgeven dat ik daar geen voorstander voor was en daar 

tegen zou stemmen als dat had gekund". 

 

De heer Dijkhuis geeft de volgende stemverklaring af: "mijn 

stemverklaring is min of meer een reactie op de vorige, 

want we hebben met elkaar een begroting vastgesteld. 

Daar zijn discussies geweest en afwegingen gemaakt en 

partijen hebben daar voorkeuren aan gegeven dan wel niet, 



 3 

maar de begroting is wel vastgelegd en dit is daar een 

uitwerking van en we vinden het dan een beetje bijzonder 

dat daar dan nog weer dezelfde stemverklaringen op 

volgen. Dat vinden we een beetje, wat ik zeg, bijzonder".  

 

De raad besluit de volgende verordeningen vast te stellen: 

- verordening afvalstoffenheffing incl. bijbehorende 

tarieventabel 2016; 

- verordening hondenbelasting 2016; 

- verordening forensenbelasting 2016; 

- verordening lijkbezorgingsrechten incl. bijbehorende 

tarieventabel 2016; 

- verordening leges incl. bijbehorende tarieventabel 

2016; 

- verordening marktgelden 2016; 

- verordening onroerende zaakbelasting 2016; 

- verordening rioolheffing 2016. 

12a 

(12b) 

Bestemmingsplan 

spoorlijn Roodeschool- 

Eemshaven 

De raad besluit: 

In te stemmen met: 

- de nota zienswijzen. De zienswijze betrekking 

hebbende op het ontbreken van een trillingsonderzoek 

gegrond verklaren, de overige schriftelijk ingediende 

zienswijzen ongegrond verklaren; 

- de vaststelling van het gewijzigde (ten opzichte van 

het ontwerp-) bestemmingplan Roodeschool- 

Eemshaven, namelijk inclusief het trillingsonderzoek en 

de risico- analyse betreffende de windturbines en 

conform de aanpassingen in de regels, toelichting en 

verbeelding verwoord in de bijlage "Aanpassingen". 

12b 

(12a) 

Beschikbaar stellen 

maximale budget 

spoorlijn 

De raad besluit: 

Om het gereserveerde bedrag van maximaal 2 miljoen euro 

voor de realisatie van de personenspoorlijn tussen 

Roodeschool en de Eemshaven definitief beschikbaar te 

stellen.  

13 Kaderstellende nota 

toerisme 

Wethouder Berends zegt toe dat de inbreng van de 

raadsfracties en de aangedragen kaders zoveel als mogelijk 

in de beleidsnota zullen worden verwerkt. 

 

De raad besluit: 

 de voorgestelde kaders voor beleidsontwikkeling, 

conform de inhoud van de Kaderstellende notitie 

toerisme vast te stellen. 

14 Kaderstellende notitie 

Economie 2017-2021 

De raad besluit: 

 in te stemmen met de voorgestelde kaders voor 

beleidsontwikkeling, conform de inhoud van de 

kaderstellende notitie Economie 2017-2021. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 17 december 2015. 

 

 

 

De raad voornoemd, 

voorzitter,       griffier, 


