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

donderdag 10 november 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 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. 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: de heer A. van Kleef (GemeenteBelangen) 

 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

verhindering binnen gekomen van de heer Van Kleef. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Najaarsrapportage 2016 Op verzoek van de heer Dijkhuis zegt wethouder Sienot toe 

dat een informatieve raadsbijeenkomst over de nieuwe 

omgevingswet zal worden georganiseerd (1ste kwartaal 

2017).  

 

In reactie op de beraadslagingen van de raad zegt 

wethouder Berends toe om het beleid van 2016 inzake de 

automatische kwijtschelding van gemeentelijke lasten te 

continueren in 2017 en in 2017 (na de zomer) te 

evalueren. 

 

Met in achtneming van deze toezegging besluit de raad: 

 in te stemmen met de financiële voorstellen in de 

Najaarsrapportage 2016; 

 het overschot van de Najaarsrapportage van € 85.402 

toe te voegen aan de Algemene Reserve; 

 een bedrag van € 589.672 over te hevelen van 2016 

naar 2017 via de reserve jaarovergang; 

 de begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen. 

4 Programmabegroting 2017 Mevrouw Spijk geeft aan dat een memo over de motie van 

het CDA over kunstgrasvelden (ingediend bij de 

behandeling van het kaderplan op 7 juli) is ontvangen. Op 

grond van deze informatie dient de fractie de motie niet 

opnieuw in, maar de fractie trekt hem in. 
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In reactie op de vraag van mevrouw Spijk aangaande de 

wensen vanuit de dorpen zegt de burgemeester toe dat de 

wensen weer bij de dorpen worden teruggelegd met de 

vraag of men achter de wensen kan staan. Hierbij wordt de 

dorpencoördinator betrokken. De wensen vanuit de dorpen 

worden door het college op geld en tijd gezet. Het komt bij 

de raad terug bij het kaderplan of zoveel eerder als 

mogelijk. 

 

Wat betreft de opvolgingsproblemen bij MKB bedrijven zegt 

de burgemeester in reactie op de vraag van de heer 

Dijkhuis toe dat hier actie op ondernomen gaat worden. 

 

Wethouder Herkstroter zegt toe dat het college in 2017 

invulling gaat geven aan de garantiebaan. Hierbij zal 

gekeken worden of er meer aan kan worden toegevoegd. 

De raad zal dan worden geïnformeerd. 

 

In reactie op de vraag van de heer Rozema over de 

uitvoering van het project stolpersteine zegt de 

burgemeester toe dat de huidige werkwijze tegen het licht  

zal worden gehouden.  

 

De heer Rozema geeft aan dat klachten over de verdeling 

van de opdrachten in het kader van herstel en versterking 

schade agv aardbevingen de fractie hebben bereikt. Met 

name grote bedrijven krijgen relatief veel werk toegespeeld 

terwijl kleinere bedrijven wel opdrachten hebben liggen 

maar geen fiat krijgen voor de uitvoering. De burgemeester 

zegt toe dat hierop een schriftelijke reactie komt. Hiertoe 

wordt de heer Rozema verzocht om de vraag schriftelijk bij 

de burgemeester aan te leveren. 

 

De heer Rozema merkt op dat het percentage 

geweldsmisdrijven in vergelijking met BMW gemeenten 

hoog is (tabel op bladzijde 33). De burgemeester zegt toe 

dat hierop schriftelijk zal worden gereageerd. 

 

In de reactie op de vraag van mevrouw Visser over de 

uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een 

handicap zegt de burgemeester toe dat deze vraag 

schriftelijk beantwoord gaat worden. 

 

De raad besluit: 

- de Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 

2018-2020 vast te stellen; 

- het saldo van 2017 (incidenteel) te onttrekken aan de 

algemene reserve; 

- de subsidieplafonds 2017 vast te stellen conform de 

bijlage subsidiejaarprogramma 2017 in het bijlagenboek; 

- het aangepaste normenkader vast te stellen; 

- het intern controleplan 2015-2017 voor kennisgeving 

aan te nemen; 

- het in stand houden van de programma-indeling voor de 

presentatie van de Programmabegroting voor 

kennisgeving aan te nemen; 

- het opnemen van de vergelijking van de verplicht 
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voorgeschreven beleidsindicatoren van Eemsmond met 

de BMW-gemeenten en Nederland in zijn geheel voor 

kennisgeving aan te nemen; 

- in te stemmen met het niet meer toerekenen van rente 

aan reserves; 

- in te stemmen met de methodiek van het 

extracomptabel toerekenen van overhead aan tarieven 

o.b.v. het overheadpercentage dat ontstaat uit de 

berekening: het totale saldo van lasten en baten aan 

Overhead delen door de directe totale lasten op de 

taakvelden; 

- de begroting 2017 overeenkomstig bovenstaande 

voorstellen te wijzigen middels een eerste 

begrotingswijziging. 

5 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 8 december 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


