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

donderdag 9 juni 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen. 

 

Aanwezig: 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter:  de heer R.R. Eisinga 

Griffier:      mevrouw H. Hoekstra 

 

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer E. Dijkhuis, de heer A. van Kleef en de heer G. Martini; 

SP Eemsmond:, 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 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Mevrouw M. van Beek (raadsvoorzitter), mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij 

(Gemeentebelangen) en mevrouw L.M. Visser (SP) 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De plaatsvervangend raadsvoorzitter opent de vergadering 

en deelt mede dat de voorzitter later komt. Er is bericht 

van verhindering binnen gekomen van mevrouw Visser en 

mevrouw Zuidema-Verweij. 

2 Vaststelling agenda De plaatsvervangend voorzitter stelt voor om het 

vragenuur (agendapunt 6) als laatste agendapunt te 

behandelen zodat mevrouw Van Beek zelf de 

beantwoording van de ingediende vragen met betrekking 

tot haar portefeuille kan doen.  

 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda 

conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 26 mei 

2016 

De besluitenlijst wordt overeenkomstig het opgestelde 

concept 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. 

5b Terugkoppeling 

verbonden partijen 

De heer Rozema heeft schriftelijk verslag gedaan van de 

38e EDR vergadering gehouden op 2 juni 2016. De raad 

heeft hiervan kennis genomen. 

 

Verder heeft op 1 juni jongstleden een 

kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe bestuursleden 
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van de GR Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen 

plaatsgevonden. De heer Westerhuis heeft hieraan 

deelgenomen. 

6 

(7) 

Ontwerpbegroting 2017 

en jaarstukken 2015 

VVWNG 

Wethouder Sienot zegt toe dat hij de opmerking van de 

heer Slagter over compostering kenbaar zal maken aan het 

algemeen bestuur. De heer Slagter pleit namens de fractie 

van de PvdA ervoor om na de eindafwerking van de 

vuilstort op een of andere wijze het gft afval in Usquert te 

composteren. 

 

Wethouder Sienot zegt toe dat de volgende vragen van de 

heer Van Kleef schriftelijk beantwoord zullen worden: 

 

1) Op pagina 55 van de jaarstukken 2015 staat in de 

kolommen aangegeven dat Eemsmond in 2015 t.o.v. 

2014 ongeveer 400 ton minder overig groen (dus 

brandbaar afval) heeft geproduceerd en toch het meest 

moet betalen. Is dit te verklaren?  

2) Wat kost de afvalverwerking per inwoner?  

 

Met inachtneming van het voorgaande besluit de raad: 

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 en de 

jaarstukken 2015 van de Gemeenschappelijke regeling 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

7 

(8) 

Concept Jaarstukken en 

Jaarrekening 2015 Ability 

De heer Dijkhuis doet betreffende het stuwmeer aan 

verlofuren de suggestie om naar de toekomst toe van de 

reserve een voorziening te maken voor deze verlofuren. 

Hierbij geeft hij aan dat het uiteindelijk toch uitbetaald 

moet worden nu de oude Ability wordt afgebouwd en er 

wordt overgegaan op een nieuwe organisatie. In reactie 

hierop zegt wethouder Herkströter toe dat ze dit onder de 

aandacht zal brengen bij het algemeen bestuur. 

 

Wethouder Herkströter zegt toe dat de volgende vraag van 

de heer Dijkhuis schriftelijk wordt beantwoord: 

 

1) Kan het wel dat de gemeente 86.000 euro terug krijgt? 

 

De raad besluit: 

1. kennis te nemen van de concept jaarstukken en 

jaarrekening 2015 Ability  

2. het volgende gevoelen over de concept jaarstukken en 

jaarrekening 2015 aan het Dagelijks Bestuur van 

Ability kenbaar te maken:  

- de raad gaat akkoord met de inhoud van de 

(concept) jaarstukken en jaarrekening 2015 en 

kan zich vinden in het onttrekken van het 

negatieve resultaat van € 186.000,- aan de 

Algemene reserve; 

- stelt vooralsnog geen extra subsidie beschikbaar 

voor een dotatie aan de bestemmingsreserves ICT 

en Transitievergoeding. Hiervoor dient een 

begrotingswijziging voorgelegd te worden; 

verzoekt Ability om tijdig hun begroting, tussentijdse cijfers 

en jaarrekening aan te leveren waardoor de gemeenten in 

staat zijn om dit te verwerken in de gemeentelijke 

begroting en jaarrekening. 
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8a 

(9a) 

Jaarstukken 2015 WO 

DEAL 

De raad besluit: 

 kennis te nemen van de jaarstukken en uw gevoelen 

hierover kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur 

van de WO DEAL. 

 het bestuur te berichten dat ingestemd kan worden 

met het toevoegen van €106.000 aan de algemene 

reserve; 

 het bestuur in overweging te geven om: 

o € 434.000 specifiek te bestemmen als reserve 

voor de inzet op het gaswinningsdossier voor 

zover dit niet via andere wegen gefinancierd kan 

worden. 

o de eventueel nog te ontvangen bijdrage van de 

NAM ad € 439.000 naar rato te verdelen onder 

de deelnemende gemeenten. 

8b 

(9b) 

Begroting 2017 WO 

DEAL 

De raad besluit: 

- Kennis te nemen van de begroting 2017 van de WO 

DEAL. 

- Het aantal af te nemen uren, als aangegeven te 

verhogen en over de kosten hiervoor een besluit te 

nemen op het moment dat er voldoende bekend is 

over alternatieve financieringsmogelijkheden.  

- Gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen met als inhoud dat wordt:  

 aangegeven dat de gemeente  Eemsmond een 

extern onderzoek laat uitvoeren naar de 

verrekensystematiek IKB en de gevolgen hiervan;  

 voorgesteld om met ingang van volgend jaar weer 

het meerjarig overzicht van de gemeentelijke 

bijdragen te vermelden in de begroting; 

- De (voorlopig)  berekende bijdrage ad € 821.456,00 

voor de WO DEAL op te nemen in de gemeentelijke 

begroting voor 2017. 

9 

(10) 

Jaarrekening 2015 en 

begroting 2017 GR 

Havenschap Groningen 

Seaports 

De raad besluit: 

met instemming kennis te nemen van de concepten van de 

jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de GR 

Havenschap Groningen Seaports en als zienswijze naar 

voren te brengen de opmerking dat de raad het van belang 

acht dat in de komende tijd een meer eigenstandige 

risicoparagraaf en een eigen beheersingsinstrumentarium 

wordt ontwikkeld. 

10 

(11) 

Financiële jaarstukken 

2015 GR PG&Z, de 

geactualiseerde begroting 

2016 en de 

(ontwerp)begroting 2017 

Wethouder Herkströter zegt toe dat de volgende vraag van 

de heer Martini schriftelijk beantwoord zal worden: 

 

1) Is het loon/prijsindexcijfer van 2,67 procent voor 2017 

nu al definitief? 

 

In antwoord op de vraag van de heer Martini hoe het  

staat het met de eerder aangekondigde ontvlechting van de 

GGD met de ambtelijke organisatie en de aangekondigde 

cultuuromslag zegt wethouder Herkströter toe dat de raad 

hierover tijdig zal worden geïnformeerd. 

 

In antwoord op de vraag van de heer Martini of 

achterstanden bekend zijn bij het RIGG zegt de wethouder 

zegt toe dat dit signaal in afstemming met de 

portefeuillehouder onder de aandacht van het bestuur zal 
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worden gebracht. 

 

De heer Martini stelt voor om de volgende zienswijze toe te 

voegen: "De bijgaande stukken geven veel informatie. We 

missen echter een complete risicoparagraaf al worden 

bepaalde risico's wel deels per onderdeel aangegeven. 

Voor alle duidelijkheid zou ons inziens een complete 

risicoparagraaf beter inzicht geven in de totale organisatie". 

 

De raad gaat akkoord met deze aanvulling. 

 

De raad besluit: 

Aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling Publieke Gezondheid & Zorg de volgende 

zienswijzen mee te geven: 

 Kennis te nemen van de financiële jaarstukken 2015 

GR PG&Z, de geactualiseerde begroting 2016: 

 Akkoord te gaan met de voorgestelde begroting 2017 

en dit mede te delen aan de GR PG&Z 

 Toe te voegen een complete risicoparagraaf zodat 

beter inzicht gegeven wordt in de totale organisatie. 

11 

(6) 

Vragenuur De fracties van GemeenteBelangen, PvdA en D66 hebben 

vragen gesteld over versterkingsopgave scholen, 

aardgascondensaatoverlaadstation, Humanitas, pact van 

samenredzaamheid, taal café en onnodige inbreuk privacy. 

De vragen zijn beantwoord. 

 

In antwoord op de vraag van de heer Op 't Holt over het 

taalcafé zegt wethouder Herkströter toe dat de raad zal 

worden geïnformeerd over de (officiële) start van het 

taalcafé in Uithuizen. 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 28 juni 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


