Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 8 december 2016 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;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. Dost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer (later);
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt (later).
Tevens aanwezig:
Wethouder
de heer H.K. Bouman
Wethouder
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot (later)
Wethouder
de heer T. Berends
Afwezig met kennisgeving:

mevrouw D. Voskuil (SP)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

5a)

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijsten: 27 oktober
en 10 november 2016
Ingekomen stukken

5a)
5b)

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Begrotingswijzigingen

7

Vragenuur

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnengekomen van mevrouw Voskuil. De heren
Woltjer, Op ’t Holt en wethouder Sienot komen later.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De besluitenlijsten van 27 oktober en 10 november 2016
worden overeenkomstig de opgestelde concepten
vastgesteld.
Met betrekking tot de brief van de voetbalvereniging KRC
(ingekomen stuk B1) vraagt de heer Dijkhuis op welke termijn
het college de brief gaat afhandelen. In antwoord hierop zegt
de raadsvoorzitter toe dat de brief in december (vóór de kerst
of zoveel eerder als mogelijk) zal worden afgehandeld.
Met in achtneming van het voorgaande besluit de raad:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
Mevrouw Spijk heeft schriftelijk een terugkoppeling gedaan
van de AB vergadering van Groningen Seaports gehouden op
25 oktober 2016. De raad heeft hier kennis van genomen.
De begrotingswijzigingen nummer 13 van het jaar 2016 en
nummer 1 van het jaar 2017 worden overeenkomstig het
voorstel van het college vastgesteld.
De fracties van de PvdA en GemeenteBelangen hebben
vragen gesteld over verfraaiing Rotonde N363, Bouw Nieuwe
School Uithuizen, Bouwstop Boeren en Vuurwerkvrije zones.
De vragen zijn beantwoord.
In antwoord op de vraag van de heer Eisinga over het
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aanwijzen van vuurwerkvrije zones geeft de burgemeester
aan dat de raad middels een memo zal worden geïnformeerd
zodra het college hierover een besluit heeft genomen. Op
deze manier weet de raad hoe het college hiermee omgaat.
Vaststelling
De raad besluit vast te stellen:
belastingverordeningen en
verordening onroerende zaakbelasting 2017;
tarieven 2017
verordening afvalstoffenheffing incl. bijbehorende
tarieventabel 2017;
verordening rioolheffing 2017;
verordening reclamebelasting 2017;
verordening forensenbelasting 2017;
verordening marktgelden 2017;
verordening lijkbezorgingsrechten inclusief bijbehorende
tarieventabel 2017;
verordening leges inclusief bijbehorende tarieventabel
2017;
Nota Reserves en
De raad besluit:
Voorzieningen 2017 - 2020 de "Nota Reserves en voorzieningen gemeente Eemsmond
2017-2020" vast te stellen.
Fiets(paden)plan 2017-2027 Mevrouw Spijk dient namens het CDA een amendement in:
Amendement 1
Amendement op het fiets(paden)plan 2017-2027
Agendapunt 10-20.2016
Onderwerp: fiets(paden)plan 2017-2027
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen
d.d. 8 december 2016
Ondergetekenden stellen voor om het besluit te wijzigen in:
- het Fietsplan 2017-2027 vast te stellen met opneming van
het fietspad Westervalge (Warffum- Den Andel) in het
plan en daartoe een herschikking te maken in het
investeringsprogramma;
- Het benodigd krediet voor het investeringsprogramma
beschikbaar te stellen.
Toelichting:
Het fietspad Westervalge is om redenen van te verwachten
procedures en het niet objectief kunnen beoordelen van
veiligheid niet opgenomen in het fietsplan. De wens is er al
jaren om voor fietsers van en naar Den Andel richting
Warffum een veilige route te creëren. Het gevoel van
veiligheid wordt niet gevoeld, is subjectief en dus slecht
aantoonbaar. Dit mag niet een reden zijn om het pad niet op
te nemen in het fietsplan.
Graag zouden wij het fietspad Westervalge voor 2017/ 2018
aan plan willen toevoegen en de studie naar het Kerkpad
Breede doorschuiven naar een later jaar.
Westervalge(utilitair) heeft in onze ogen voorrang ten opzichte
van Kerkpad Breede (recreatief).
De fractie van het CDA
Alie Spijk

De heer Martini dient namens GemeenteBelangen een
amendement in:
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Amendement 2
Fietsstroken Den Andel – Warffum
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling
van bovenvermeld onderwerp;
Besluit:
Hoofdstuk 8.1 van het fietsplan onder actiepunt 12 van 2017
luidende:
12 Studie Kerkepad Breede studie € 5.000 stelpost 2017
te wijzigen in:
12 Westervalge Warffum herinrichten fietsstroken 2017,
beschikbaar € 5.000 en de extra financiering hiervoor zal bij
de voorjaarsrapportage 2017 op worden gevoerd.
Toelichting:
Inwoners van den Andel pleiten al jarenlang voor een veiliger
fietsverbinding tussen den Andel en Warffum. Uit studie blijkt
dat het pad technisch gezien in orde is, ook voor het doel
waarvoor het wordt gebruikt. Ook blijkt dat aanleg van een
fietspad circa tien jaar gaat duren en gepaard zal gaan met
onteigening en rechtsgang. Omdat er per dag circa 50
eensporigen (tweewielers) passeren denken wij dat met
aanbrenging van fietsstroken het gevoel van onveiligheid
ingedamd zal worden omdat vrachtwagens hier niet snel
overheen gaan rijden.
Germ Martini, GemeenteBelangen Eemsmond

De heer Slagter dient mondeling een amendement in
Amendement 3
We stellen voor om de genoemde ontsluiting Breede –
Westervalge en Stitswerd – Molenweg – Warffum op te
nemen in het investeringsprogramma bij de jaren 2023-2026
om deze wens en ambitie een plek te geven in dit plan. Als in
2017 uit de studie blijkt dat het Kerkepad waardevol, wenselijk
en uitvoerbaar is, zou deze wat ons betreft in de tijd naar
voren gehaald moeten worden.
In aansluiting op de (technische) vraag van de heer Rozema
aangaande het aantal fietsbewegingen op de Westervalge
route Den Andel naar en van Warffum geeft wethouder
Bouman aan dat hij de cijfers over het aantal autobewegingen
aan de raad zal doen toekomen.
Amendement 1:
Op basis van de beraadslagingen heeft mevrouw Spijk het
amendement (amendement 1) ingetrokken.
Amendement 2:
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Wethouder Bouman zegt toe dat het college gaat kijken in
welke mate zij volgend jaar al iets kan doen met het
aanleggen van fietsstroken tussen Den Andel en Warffum
vanuit het verkeersbeleid. Het college komt er bij de raad op
terug als dat niet aan de orde zou kunnen zijn.
Op grond van deze toezegging trekt de heer Martini het
amendement in.
Amendement 3:
Wethouder Bouman zegt toe dat het college bij een positief
resultaat van het onderzoek fietspad Breede- Den Andel het
fietspad gaat realiseren en dat wat als wolkje is in getekend
vanaf Stitswerd richting Onderdendam dat dit wolkje ook zou
moeten aan takken bij het fietspad Molenweg.
Op grond van deze toezegging trekt de heer Slagter het
amendement in.
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Sluiting

Met in achtneming van de toezeggingen die gedaan zijn
besluit de raad:
het Fietsplan 2017-2027 vast te stellen;
het benodigd krediet voor het investeringsprogramma
beschikbaar te stellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 22 december 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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