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

donderdag 10 maart 2016 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, 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 (later); 

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 besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn geen 

berichten van verhindering binnen gekomen. De heer 

Woltjer komt later. De heer van de Wal en mevrouw 

Groenewoud zijn later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers De heer Van Dalen spreekt in namens KEET 1870 op 

agendapunt 9 over 'vaststelling notitie 'handhaving hokken 

en keten gemeente Eemsmond'. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst van 11 

februari 2016  

De besluitenlijst van 11 februari 2016 is aangevuld met 

een overzicht van de opmerkingen van de raad gemaakt bij 

de behandeling van de bedrijventerreinenvisie Eemsdelta. 

De fractie van het CDA heeft een voorstel tot wijziging van 

de besluitenlijst ingediend. 

 

Met inachtneming van het voorgaande wordt de 

besluitenlijst van 11 februari 2016 vastgesteld. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst van 25 februari 
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. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijziging  nummer 6 van het jaar 2016 wordt 

overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie, SP, CDA, 
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GemeenteBelangen en D'66 hebben vragen gesteld over 

betaling facturen aan met name kleine zorgverleners, 

gegevensverstrekking en privacy, afvalinzameling, 

Noordpolderzijl, kapot gereden bermen, NAM-locaties, 

rekenen en taal en OZB/WOZ. De vragen zijn beantwoord. 

8 Uitbreiding formatie griffier De raad besluit: 

De functie van de griffier met ingang van 1 april 2016 uit 

te breiden met 4 uur per week (tot fulltime) en de 

structurele (meer)kosten op jaarbasis zijnde € 10.300 te 

dekken uit bestaande raadsbudgetten. In 2016 een deel 

van € 2.650 incidenteel in te zetten voor andere uitgaven 

dan salariskosten. Bij het opstellen van het kaderplan de 

budgetten voor raad en griffie opnieuw te beoordelen en 

indien nodig hierin een voorstel te doen tot bijstelling van 

budgetten. 

9 Vaststelling notitie 

'handhaving hokken en 

keten gemeente 

Eemsmond 

In reactie op de heer Rozema geeft de burgemeester aan 

dat in het kader van het 'preventie en handhavingplan 

alcohol' gebruik is gemaakt van de inzet van 'mystery 

guests'. De burgemeester zegt toe dat hierover een 

tussenrapportage komt. 

 

In reactie op mevrouw Visser geeft de burgemeester aan 

dat de suggestie "Ken je keet" wordt overgenomen.    

Binnen de wettelijke mogelijkheden en het geformuleerde 

beleid zal vanuit de zorgen van de raad om buurtketen 

worden onderzocht welke afspraken hierover gemaakt 

kunnen worden. Misschien in de vorm van een 

gedoogfunctie.   

 

In reactie op de heer Op 't Holt zegt de burgemeester toe 

dat zal worden nagegaan of er sprake is van een 

nazorgtraject (maatschappelijk werk, GGD) in de situatie 

dat een jongere laveloos is thuisgebracht (in gevallen van 

coma, waarbij de jongere naar het ziekenhuis wordt 

gebracht is wel sprake van een nazorgtraject). 

 

In reactie op de heer Westerhuis zegt de burgemeester toe 

dat voorlichting (via de website, gemeentenieuws) zal 

worden gegeven aan ketenhouders (uitbaters) over  

regelgeving en criteria waar een keten aan moet voldoen. 

 

De heer Slagter legt namens zijn fractie een stemverklaring 

af: 

'We hadden erg veel moeite met uw voorstel. Uiteindelijk 

zullen we toch akkoord gaan, maar daarbij gaan we er wel 

van uit dat we voor het eind van het jaar enig zicht krijgen 

op de constructie waaronder we gedogen de keten die er 

nu zijn, zodat per 1 januari 2017 deze niet zoals in het 

voorstel staat omgebouwd zijn tot huiskamerketen." 

 

De burgemeester geeft in reactie hierop aan dat dit niet zal 

worden toegezegd. Het is niet de bedoeling om weer in 

discussie te gaan. De burgemeester zal de videoband op dit 

punt terug kijken.   

 

De voorzitter verwijst de heer Slagter terug naar zijn 

stemverklaring. 
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Op grond hiervan geeft de heer Slagter aan dat hij de 

stemverklaring wil wijzigen. De fractie zal tegen het 

voorstel stemmen. 

 

Het voorstel wordt met 15 stemmen voor en 2 stemmen 

tegen aangenomen. 

 

De raad besluit: 

de notitie 'Handhaving hokken en keten gemeente 

Eemsmond' vast te stellen.  

10 Onderzoeksrapport van de 

Rekenkamercommissie het 

Hoogeland "Punten op de 

i" over bestuurlijke 

informatievoorziening in de 

gemeente Eemsmond 

In reactie op de heer Dijkhuis zegt de burgemeester toe dat 

de (voortgang van de) actielijst voortaan met de raad wordt 

gedeeld.   

Verder wordt toegezegd dat een beleidsonderwerp zal 

worden gekozen om deze SMART te formuleren (als een 

pilot), zodat beoogde maatschappelijke effecten gemeten 

kunnen worden. Ook zal de ontwikkeling van een 

gezamenlijke visie op informatievoorziening ter hand 

worden genomen. Hierop wordt in het presidium terug 

gekomen. 

 

De raad besluit: 

- in te stemmen met het rapport "Punten op de i, de 

bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente 

Eemsmond' van de Rekenkamercommissie Het 

Hoogeland;  

- in gezamenlijkheid met het college uitvoering te geven 

aan de geformuleerde aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie. 

11 Verordening kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen 

De raad besluit: 

vast te stellen de volgende regeling 'Verordening 

kwijtschelding gemeentelijke belastingen'. 
12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 24 maart 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


