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

donderdag 17 september 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 (afwezig bij agendapunt 8)  en mevrouw H.J. 

Venhuis- Dost; 

PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter; 

ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema; 

VVD Emsmond: 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 H.W. Groenewoud (fractie PvdA), de heer H. Woltjer (fractie ChristenUnie) en de heer 

G.J. van de Wal (fractie CDA) 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering 

is ontvangen van mevrouw Groenewoud en de heer Woltjer 

en de heer Van de Wal. 

2 Vaststelling agenda De heer Eisinga dient namens de gemeenteraad de 

volgende motie in. 

 

De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 

op donderdag 17 september 2015 

 

Overwegende dat: 

- er steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke 

vervolging hun eigen land ontvluchten en in Nederland 

een veilig heenkomen zoeken; 

- er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor 

deze mensen; 

- er de komende tijd waarschijnlijk geen verandering in 

deze situatie zal optreden; 

 

Constaterende dat: 

- de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een 

dringend beroep heeft gedaan aan alle gemeenten om 

tijdelijke opvang te bieden voor deze groep 

vluchtelingen/ asielzoekers; 

- van gemeenten wordt gevraagd hun maatschappelijke 

en humanitaire verantwoordelijkheid te nemen; 



 

 2 

Voorts constaterende dat: 

- het COA extra ruimte nodig heeft om de grote stroom 

aan vluchtelingen te kunnen opvangen; 

- er gesprekken worden gevoerd met het COA over de 

opvang van vluchtelingen in Eemsmond;  

 

Verzoekt het college: 

om zich mede vanuit medemenselijkheid en naastenliefde 

actief te blijven op stellen in het overleg met COA  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de gemeenteraad 

Rein Eisinga, nestor en plaatsvervangend raadsvoorzitter 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijsten: 24 juni 

2015 en 2 juli 2015 

De besluitenlijsten van 24 juni 2015 en 2 juli 2015 worden 

overeenkomstig de opgestelde concepten vastgesteld. 

5a Ingekomen stukken De raad besluit : 

In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling 

van de ingekomen stukken. 

5a Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5a LTA en bijlage In reactie op de vraag van de heer Dijkhuis wordt de  

notitie inzake visie op de toekomst van de muziekschool 

Hunsingo nader ingepland (voor 1 januari 2016); 

 

In reactie op de opmerking van de heer Slagter wordt de 

evaluatie van de zondagsopenstelling aan de LTA 

toegevoegd.  

 

Met in achtneming van de overige gemaakte opmerkingen 

en de aanpassingen wordt de LTA voor kennisgeving 

aangenomen.  

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

De heer Westerhuis geeft aan dat de raad schriftelijk zal 

worden geïnformeerd over de vergadering van het bestuur 

van Ability gehouden op 1 juli jongstleden. 

Mevrouw Spijk heeft de raad schriftelijk geïnformeerd over 

de AB vergadering van GSP gehouden op 3 juli en 1 

september 2015. Dit geeft geen aanleiding tot het stellen 

van vragen. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen 9, 10 en 11 worden 

overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van SP, CDA, PvdA en Gemeentebelangen 

hebben vragen gesteld over TSN, PGB, taxussnoeisel voor 

kankermedicijn, boukemapark, Strip/de Roegte, knelpunten 

afwatering, new village hotel. De vragen zijn beantwoord.  

 

In onderling overleg is besloten dat de vragen van de VVD 

over zwembad de Breede als schriftelijke vragen ex artikel 

44 RvO zullen worden ingediend. 

 

In antwoord op de vraag van mevrouw Voskuil over het 

PGB zegt wethouder Herkströter toe dat de raad hierover 

volgende week middels een memo zal worden 

geïnformeerd. 

8 Subsidieaanvraag stichting 

Vrienden van 

Mevrouw Spijk verlaat de vergadering bij dit agendapunt, 

omdat zij als bestuurslid van het Gerack betrokken is bij de 
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Hunsingoheerd en de 

Miedenvoor het project 

Samen in Beeld TV 

stichting Vrienden van Hunsingoheerd en de Mieden. Op 

deze manier wordt (de schijn van) belangenverstrengeling 

voorkomen. 

 

De heer Slagter dient het volgende amendement in. 

 

Amendement 1 

De raad wordt voorgesteld om: 

De stichting vrienden van Hunsingoheerd en de Mieden 

voor het vervolg van het project Samen In Beeld TV een 

subsidie € 16.667 per jaar te verlenen voor de jaren 2015, 

2016 en 2017; 

 

Het bedrag van in totaal € 50.000 (€ 16.667 per jaar) 

beschikbaar te stellen uit de reserve Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning; 

 

De begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen en voor de 

jaren 2016 en 2017 deze bedragen op te nemen in de 

begroting 2016 en bijbehorende meerjarenraming. 

 

Fractie PvdA, Ab Slagter 

 

De heer Slagter trekt dit amendement in. Hij dient 

vervolgens het volgende amendement in. 

 

Amendement 2 

Voorstel 

De raad wordt voorgesteld om: 

De stichting vrienden van Hunsingoheerd en de Mieden 

voor het vervolg van het project Samen In Beeld TV een 

subsidie € 16.667 per jaar te verlenen voor de jaren 2015, 

2016 en 2017; 

 

Een bedrag van in totaal € 30.000 (€ 10.000 per jaar) 

beschikbaar te stellen uit de reserve Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning; 

 

Een bedrag van in totaal € 20.000 (€ 6667 per jaar) 

beschikbaar te stellen uit de reserve lokale 

leefbaarheidsplannen; 

 

De begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen en voor de 

jaren 2016 en 2017 deze bedragen op te nemen in de 

begroting 2016 en bijbehorende meerjarenraming. 

 

Fractie PvdA, Ab Slagter 

 

Het amendement 2 wordt in stemming gebracht. Met 6 

stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt het 

amendement verworpen. 

 

De heer Dijkhuis legt de volgende stemverklaring af: 

Gemeentebelangen heeft er moeite mee dat eigen 

inhoudelijke overwegingen van de gemeente in dit 

raadsvoorstel ontbreken. Een eigenstandige motivatie 

ontbreekt en daarmee is er geen onafhankelijk oordeel. 
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Daarom worden de twijfels die we hebben bij dit voorstel  

niet weggenomen en we willen niet met een voorstel in 

stemmen als we daar twijfels bij hebben. We zullen dus 

tegen het voorstel stemmen. 

 

De heer Rozema legt de volgende stemverklaring af: 

Ik zal namens onze fractie het voorstel steunen omdat wij 

uiteraard grote waarde hechten aan het project maar we 

betreuren wel ernstig dat nu in het project een deel van de 

financiering ontbreekt. Dat constateer ik gewoon en dat 

betreur ik ernstig. 

 

Mevrouw Visser legt de volgende stemverklaring af: 

We zullen ook instemmen, omdat we absoluut wel inzien 

wat de maatschappelijke waarde hiervan is. Aan de andere 

kant willen we wel opmerken dat een inhoudelijke 

onderbouwing absoluut beter neergezet moet worden bij 

zulke aanvragen. En dat in die zin de vergelijking met 

lantaarnpalen er wel is, althans wel duidelijk is wat 

daarmee bedoeld wordt te zeggen en dat maakt het dat bij 

ons ook een dilemma was en vandaar de vraag wat is de 

zorgwaarde en de maatschappelijke waarde. Dat moet 

beter naar voren worden gebracht en we hopen van ganser 

harte dat de andere sponsoren meegaan want anders 

vragen we ons af wat er nog in stand blijft van het hele 

project. 

 

De heer Op 't Holt legt de volgende stemverklaring af: 

De fractie kan instemmen met het voorstel met name 

omdat ik het belangrijk vind dat het college heeft 

toegezegd in de breedte een andere vorm te vinden voor de 

ondersteuning van dit project. Ik vind dit heel belangrijk en 

waardevol. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Met 8 stemmen 

voor en 5 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen. 

 

Verder wordt in het besluit opgenomen dat er een gesprek 

moet volgen als blijkt dat de andere financiers niet met 

geld over de brug komen en daardoor de ambities 

noodgedwongen bijgesteld moeten worden. De gemeente 

stelt krediet beschikbaar voor de uitvoering van het 

projectplan zoals is ingeleverd en er is nadrukkelijk 

aangegeven dat ook gecontroleerd moet worden of de 

doelstelling gehaald is. 

 

De raad besluit met in achtneming van het voorgaande: 

- de Stichting Vrienden van Hunsingoheerd en de 

Mieden voor het vervolg van het project Samen in 

Beeld TV een subsidie van € 10.000,00 per jaar te 

verlenen voor de jaren 2015, 2016 en 2017; 

- het bedrag van in totaal € 30.000,00 (€ 10.000,00 

per jaar) beschikbaar te stellen uit de reserve Wet 

maatschappelijke ondersteuning; 

- de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen en voor 

de jaren 2016 en 2017 deze bedragen op te nemen in 

de begroting 2016 en bijbehorende meerjarenraming.  
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9 Gewijzigde begroting 2015 

en concept begroting 2016 

Volkskredietbank 

De raad besluit : 

om het positieve gevoel van de gemeenteraad over de 

gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 

VKB, kenbaar te maken aan de Volkskredietbank van 

Noord-Oost Groningen.  

10 Beheersverordening 

Waddenzee en Noordzee 

In reactie op de vraag van de heer Martini over het 

vereenvoudigen van de bezoekregeling Rotummeroog/ 

Rotummerplaat (goedkoper maken) zegt wethouder Sienot 

toe dat hij dit bij de beheerscommissie 

Rotummeroog/Rotummerplaat onder de aandacht zal 

brengen. 

 

De raad besluit: 

1. De Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vast 

te stellen. 

2. Na vaststelling ervan, deze, overeenkomstig artikel 3.8 

Wet ruimtelijke ordening, te publiceren.   

11 Motie opvang 

vluchtelingen 

De motie wordt unaniem aangenomen. 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 15 oktober 2015 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


