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

donderdag 18 juni 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, 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.R.G.G. Zuidema-Verweij (fractie Gemeentebelangen) 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 

verhindering binnengekomen van mevrouw Zuidema-

Verweij (Gemeentebelangen) 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers gemeld. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 4 juni 2015 

De raad besluit: 

de besluitenlijst van 4 juni 2015 overeenkomstig het 

opgestelde concept vast te stellen. 

5a Lijst ingekomen stukken Er is geen lijst met ingekomen stukken 

5a Mededelingen Er zijn geen mededelingen 

5a LTA en bijlagen De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. 

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Begroting 2016 WO DEAL Mevrouw Groenewoud stelt namens de fractie van de 

PvdA mondeling voor om:  in de zinsnede "wordt 

ingestemd met het al dan niet icm de WO DEAL laten 

uitvoeren van een extern onderzoek naar de nu gekozen 

IKB systematiek en de gevolgen daarvan gecombineerd 

met mogelijke verbeteringen en aanbevelingen" de 

woorden"al dan niet" te schrappen.  

Dit voorstel wordt niet overgenomen (zonder stemming). 

 

Mevrouw Voskuil stelt namens de fractie van de SP 

mondeling voor om het volgende aan de zienswijzen toe te 

voegen. "De GR tegen het licht te houden in het kader van 

de uitkomsten van het rapport van de ROB (Raad voor het 
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Openbaar Bestuur) over hoe een GR ingericht kan worden 

zodat de democratie bevorderd wordt."   

Op grond van de beraadslagingen trekt mevrouw Voskuil 

het amendement in. 

 

Met betrekking tot het uitvoeren van een extern onderzoek 

wordt op voorstel van de voorzitter afgesproken dat het 

college nog gaat bekijken of het noodzakelijk is om het 

extern onderzoek te doen of dat het voldoende druk heeft 

gegeven om op een goede manier er met elkaar uit te 

komen. De raad wordt hierover bericht. 

 

De raad besluit met in achtneming van de afspraak over 

het externe onderzoek: 

 Kennis te nemen van de concept begroting 2016 

van de Werkorganisatie DEAL gemeenten 

 Een zienswijze in te dienen waarin: 

  wordt meegedeeld dat kan worden ingestemd 

met de voorgestelde IKB systematiek; afrekening 

op basis van afname aantallen producten; 

 aangegeven wordt dat deze vorm van 

verrekening centraal dient te staan; 

 meegedeeld wordt dat vastgesteld moet worden 

dat een significant deel van de uren niet kan 

worden vertaald naar producten of diensten; 

 wordt verwoord dat dit tot gevolg heeft dat IKB 

financiering te veel aan kracht en waarde 

verliest en bovendien een vorm van negatieve 

perceptie van het geheel bevorderd;  

 met klem wordt aangedrongen op een snelle 

realisatie van een volledige en volwaardige 

product & diensten catalogus om het ongedekte 

deel van de begroting sterk te reduceren; 

 wordt ingestemd met het, al dan niet icm met 

de WO DEAL, laten uitvoeren van een extern 

onderzoek naar de nu gekozen IKB systematiek 

en de gevolgen daarvan gecombineerd met 

mogelijke verbeteringen en aanbevelingen; 

 bevestigd wordt dat de uitkomsten van een 

dergelijk onderzoek als bindend verklaard 

worden en dat de financiële consequenties 

zullen worden aanvaard; 

 aangegeven wordt dat de DVO, in 

samenwerking met het college, op een zodanig 

tijdstip opgesteld wordt dat hiermee in de 

voorbereiding van de begroting reeds rekening 

kan worden gehouden. 

 De (voorlopig) berekende bijdrage aan de WO DEAL 

voor 2016 ad € 892.075 op te nemen in de 

gemeentelijke begroting. 

 

7a Jaarstukken 2014 

Veiligheidsregio Groningen 

De raad besluit: 

kennis te  nemen van de Jaarstukken 2014 van de 

VeiligheidsRegio Groningen.  

 

7b Begroting 2016 

Veiligheidsregio Groningen 

De burgemeester zegt toe dat vóór de behandeling van het 

kaderplan (op 2 juli aanstaande) duidelijkheid zal worden 
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gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de 

brandweerzorg in Eemsmond (Eemshaven). 

De raad besluit: 

 kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 

van de Veiligheidsregio Groningen; 

 de aangegeven financiële consequenties op te 

nemen in de gemeentelijke begroting; 

 

8 Concept begroting Ability De heer Dijkhuis stelt namens de fractie van  

Gemeentebelangen voor om als gevoelen te verwoorden:  

'we vinden dat het bedrijf over voldoende reserves  

beschikt om de tekorten die gedekt moeten worden 

 hier eerst uit te betalen".  Dit voorstel wordt in stemming 

 gebracht. Met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen (de 

 fractie van de PvdA) wordt dit voorstel aangenomen.   

Hierdoor komt het derde besluitpunt te vervallen.  

  

De raad besluit: 

 in te stemmen met de voorliggende begroting 2016 

van Ability, in afwachting van de begroting voor de 

nieuwe uitvoeringsorganisatie;  

 zijn gevoelen schriftelijk kenbaar te maken aan het 

dagelijks bestuur van Ability; 

 

De fractie van de PvdA wil geacht zijn hier tegen te hebben 

gestemd. 

9 Regeling subsidiëring 

energiebesparing en 

opwekking duurzame 

energie voor gebouwen 

met een 

publieke/maatschappelijke 

functie in de gemeente 

Eemsmond 

Op voorstel van de heer Dijkhuis wordt de regeling met een 

hardheidsclausule aangevuld. 

 

Met in achtneming van het voorgaande besluit de raad: 

 in te stemmen met de regeling subsidiëring 

energiebesparing en opwekking duurzame energie 

voor gebouwen met een publieke/maatschappelijke 

functie in de gemeente Eemsmond; 

 in te stemmen met het eventuele restbedrag in te 

zetten voor energiebesparende maatregelen aan 

gemeentelijke gebouwen, waarvan de gemeente 

ook verantwoordelijk is voor de exploitatie; 

 de middelen uit de Reserve Energiebesparende 

Maatregelen vrij te geven voor de regeling; 

 de kosten van € 10.512,40 voor het toepassen van 

naisolatie van het dak van CBS de Rank in Warffum 

te bekostigen uit de Reserve Energiebesparende 

Maatregelen. 

 

10 Verordening 

Cliëntenparticipatie 

Participatiewet 2015 

BMWE 

Op grond van de beraadslagingen stelt de voorzitter voor 

om voorliggende verordening vast te stellen inclusief het 

verzoek om ruimte te maken binnen de verordening voor 

een ambtelijk secretaris -als dit gewenst is- en dit te 

faciliteren. De aangepaste verordening zal aan de raad 

worden toegezonden. 

 

Met inachtneming van het voorgaande besluit de raad: 

de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 

2015 vast te stellen. 

 

11 Notitie organisatie van de Op voorstel van de raadsvoorzitter wordt het tweede 
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beleidsuitvoering Sociaal 

Domein BMWE 2015 

besluitpunt als volgt gewijzigd: 

de incidentele dekking m.b.t. "begroting TIS" 

(Beleidagenda BMWE) van € 108.565 op te nemen in het 

kaderplan 2016, 2017;  

 

 

De raad besluit (gewijzigd): 

1 in te stemmen met de bijdrage in de "begroting 

TIS" (Beleidagenda 2015 BMWE) van € 301.388,- 

en dit bedrag te dekken uit de post Jeugd en 

Gezin/stelpost tekort decentralisaties jeugdzorg; 

2 de incidentele  dekking m.b.t. "begroting TIS" 

(Beleidagenda BMWE) van € 108.565 op te nemen 

in het kaderplan 2016-2017;  

3 voor de inhuur van een medewerkster voor sturing 

van de beleidstaken Sociaal Domein, een 

medewerker uitvoering Wmo en extra uren Wmo 

uitvoering in 2015 een bedrag van € 146.000 te 

dekken uit de post Jeugd en Gezin/stelpost tekort 

decentralisaties jeugdzorg; 

4 de begroting overeenkomstig te wijzigen. 

 

 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 24 juni 2015 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


