Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 12 februari 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter
1e loco griffier

de heer R.R. Eisinga
mevrouw H.A. van der Molen

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.
Afwezig met kennisgeving: mevrouw M. van Beek en mevrouw H. Hoekstra

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
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Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van mevrouw Van Beek en
mevrouw Hoekstra.
Vaststelling agenda
De voorzitter vraagt op verzoek van portefeuillehouder Van
Beek in verband met haar afwezigheid of het agendapunt
9. Kaderstelling Hokken en Ketenbeleid van de agenda
gehaald kan worden om tijdens een latere raadsvergadering
behandeld te worden. De raad gaat hiermee akkoord. De
agenda wordt met inachtneming van bovenstaande
conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 29 januari de besluitenlijst van 29 januari 2015 overeenkomstig het
2015
opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vragenuur
De fracties van D66, CDA en SP hebben vragen gesteld
over ANWB AutoMaatje, informatieborden gemeente
Eemsmond en TSN. De vragen zijn beantwoord.
Memo
alternerend De raad heeft de memo alternerend inzamelen besproken.
inzamelen
Op verzoek van de heer Van Kleef van de fractie van
GemeenteBelangen zegt de portefeuillehouder toe, dat er
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Kaderstelling
betrekking
tot
kerntakendiscussie

geen uitvoeringshandeling zullen plaatsvinden voordat de
kerntakendiscussie gevoerd is
met De heer Slagter dient mondeling het volgende amendement
de in :
Bij verandering van verantwoordelijkheid naar een
overlatende rol wordt de samenleving de tijd gegund om in
te spelen op haar nieuwe rol.
De heer Dijkhuis dient mondeling het volgende
amendement in:
Kaders zijn in een kerntakendiscussie niet alleszeggend of
allesbepalend - keuzes maken over kerntaken is in sommige
gevallen gewoon kiezen.
De heer Op 't Holt dient mondeling het volgende
amendement in:
Gemeente Eemsmond wil een regiegemeente in een
coöperatieve samenleving zijn en daarbij aansluiten op de
ontwikkeling die maatschappelijk breed plaats vindt:
burgers nemen meer zelf initiatief, de gemeente kan meer
op afstand. Een transformatie, een cultuuromslag die de
komende jaren bewust aandacht en energie vraagt om
vanuit dit nieuwe paradigma leren kijken, denken en
werken, zowel bij raad, college, gemeentelijk apparaat, als
bij de bevolking.
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Met inachtneming van de drie mondeling ingebrachte
amendementen besluit de raad in te stemmen met de visie
op een regiegemeente in een coöperatieve samenleving als
verwoord in de bijlage en de gestelde kaders ter
voorbereiding op de kerntakendiscussie.
Centrumvisie Uithuizen
De raad besluit:
1. de beleidskaders: twee polen structuur, doorgang
Blink-Molenerf, functie en uitstraling Blink, verbeteren
van de parkeerroute, marketing en profilering als basis
voor de verdere uitwerking vast te stellen;
2. het college te verzoeken om samen met de
ondernemers en andere belanghebbenden het
beleidskader verder uit te werken en voor te leggen
aan de raad;
3. een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen, te
onttrekken uit de reserve Lokale Woon- en
Leefbaarheidplannen. Rekening houdend met de
geraamde claims (begroting 2014, 2015 en
meerjarenraming 2016-2018) resteert hierna een
reserve van ruim € 1,1 miljoen;
4. de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.
Verklaring
van
geen De raad besluit
Bedenkingen:
bouwen 1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de
loods aan de Middendijk
realisatie van opslagloods aan de Middendijk 7 te
7 te Usquert
Usquert en dit besluit als ontwerp in de procedure
voor de aanvraag omgevingsvergunning in te brengen;
2. de onder 1. bedoelde ontwerp Verklaring van geen
Bedenkingen wordt als definitieve Verklaring van geen
Bedenkingen aangemerkt indien blijkt dat er geen
zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het
ontwerpbesluit zijn ingediend.
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Aanstelling
2015

12.

Sluiting

accountant De raad besluit:
het huidige accountantskantoor PricewaterhouseCoopers te
benoemen als accountant voor het boekjaar 2015 onder
gelijkblijvende condities.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 5 maart 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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