Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op dinsdag
31maart 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
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, de heer G.J. van de Wal (later) en mevrouw H.J.
Venhuis- Dost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud (later);
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer (plaatsvervangend voorzitter);
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
1
Opening

2
3
4

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Principe uitspraak
herindeling Noord
Groningen

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Groenewoud
en de heer Van de Wal komen later. Vervolgens wordt het
voorzitterschap overgedragen aan de heer Woltjer.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
De heer Slagter dient namens de fractie van de PvdA het
volgende amendement in.
Amendement 1:
De fractie van de PvdA stelt voor het derde
aandachtsstreepje in het besluit:
Besluit
- Dat Eemsmond liever zelfstandig blijft, maar als de
wereld om ons heen verandert zal Eemsmond mee
(moeten) doen en opteert Eemsmond voor een
opschaling/herindeling voor een nieuwe gemeente
"Van Lauwerszee tot Dollard tou" ofwel de G7
Te wijzigen in
Besluit
- Dat uit de uitkomsten van de verkenning
herindeling Noord Groningen blijkt dat de schaal
van G7 het beste past bij de opgaven waar Noord
Groningen de komende decennia voor staat.
Daarom opteert Eemsmond voor een herindeling die
leidt tot een robuuste gemeente tussen het
Lauwersmeer en de Dollard (G7), bestaande uit de
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huidige gemeenten Bedum, de Marne, Delfzijl,
Appingedam, Loppersum, Winsum en Eemsmond.

De heer Eisinga dient namens de fractie van
Gemeentebelangen en de fractie van de SP het volgende
amendement in.
Amendement 2:
De fracties van Gemeentebelangen en de SP stellen voor
als besluit te nemen onder aandachtsstreepje 3:
Besluit
- Dat Eemsmond liever zelfstandig blijft, maar als de wereld
om ons heen verandert zal Eemsmond mee (moeten) doen
en opteert Eemsmond voor een opschaling/herindeling voor
een nieuwe gemeente "Van Lauwerszee tot Dollard tou"
ofwel de G7
Te wijzigen in
Besluit
- Dat Eemsmond liever zelfstandig blijft, maar als de wereld
om ons heen verandert zal Eemsmond mee (moeten) doen
en opteert Eemsmond voor een opschaling c.q.
samenwerking in "Lauwerszee tot Dollard tou".
Het amendement van de PvdA (amendement 1) wordt in
stemming gebracht (bij hand op steken): met 9 stemmen
voor (PvdA, CU, VVD, CDA, D66) en 8 stemmen tegen
(GBE en SP) wordt het amendement aangenomen.
Het amendement van GBE en de SP (amendement 2) wordt
in stemming gebracht (bij hand op steken): met 8 stemmen
voor (GBE en SP) en 9 stemmen tegen (PvdA, CU, VVD,
CDA, D66) wordt het amendement verworpen.
De heer Eisinga geeft de volgende stemverklaring:
"Wij zullen tegen dit voorstel moeten stemmen omdat het
3e aandachtsstreepje in onze ogen onvoldoende ruimte
biedt voor de vervolgonderhandelingen die ongetwijfeld
over de herindeling in de provincie Groningen zullen gaan
gezien de inmiddels allerlei uitgelekte besluiten van andere
gemeentes. Dat was ook de reden dat wij het amendement
hebben ingediend zoals we hem hebben ingediend."
Mevrouw Visser geeft de volgende stemverklaring:
"Wij stemmen ook tegen dit voorstel. Wat wij daarbij nog
willen opmerken is dat de meerderheid heel krap lijkt en dat
we hopen dat bij zo een groot onderwerp als dit, de
minderheid, dat ook een groot deel van onze inwoners
vertegenwoordigt, niet vergeten wordt in dit verhaal want
uiteindelijk gaat het ons in die zin om de inwoners van
Eemsmond. Vergeet de minderheid hierin niet, is onze
stemverklaring."
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Het geamendeerde besluit wordt met 9 stemmen voor
(PvdA, CU, VVD, CDA en D66) en 8 stemmen tegen (GBE
en SP) aangenomen.
De raad besluit:
- kennis te nemen van de rapportage 'uitkomsten
verkenning herindeling Noord Groningen' waarin de
uitkomsten van de drie deelonderzoeken (aangaande de
strategische agenda, de burgernabijheid en de financiële
aspecten) staan verwoord en in samenhang worden
gepresenteerd;
- dat Eemsmond en Eemshaven onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden;
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Sluiting

- dat uit de uitkomsten van de verkenning herindeling
Noord Groningen blijkt dat de schaal van G7 het beste past
bij de opgaven waar Noord Groningen de komende
decennia voor staat. Daarom opteert Eemsmond voor een
herindeling die leidt tot een robuuste gemeente tussen het
Lauwersmeer en de Dollard (G7), bestaande uit de huidige
gemeenten Bedum, de Marne, Delfzijl, Appingedam,
Loppersum, Winsum en Eemsmond.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 23 april 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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