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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 14 juli 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; 
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. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijsten: 28 juni en 7 

juli 2016 

De besluitenlijsten van 28 juni en 7 juli 2016 worden 
overeenkomstig de opgestelde concepten 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 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen nummers 11 en 12 van het jaar 
2016 worden overeenkomstig het voorstel van het college 
vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie en D'66 hebben vragen 
gesteld over taakstelling huisvesting asielzoekers met 
verblijfsvergunning, herstel wegranden en bermen, 
ontwikkelingen rond 't Gerack en jongeren drugsbeleid. De 
vragen zijn beantwoord. 

8 Vaststelling verordening tot 
wijziging van de verordening 
werkgeverscommissie 
griffier en griffie 

De raad besluit: 
vast te stellen de volgende wijziging van de verordening 
werkgeverscommissie griffier en griffie 
 
Verordening tot wijziging van de verordening 
werkgeverscommissie griffier en griffie 
 
ARTIKEL I 
A 
In artikel 1 wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd. 
Hierdoor wordt het derde lid (oud) vernummerd tot het vierde 
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lid. Het nieuwe derde lid komt te luiden:  
 
3. Op basis van de leden 1 en 2 heeft de 

werkgeverscommissie als taken: 
a. het nemen van besluiten over de individuele 

rechtspositie van de griffier, waaronder de 
functiebeschrijving en waardering, met uitzondering 
van de besluiten over benoeming, schorsing en 
ontslag en de vaststelling van de instructie van de 
griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de 
Gemeentewet; 

b. het doen van voorstellen aan de raad over door de 
raad te nemen besluiten inzake benoeming, 
schorsing en ontslag en de instructie van de 
raadsgriffier; 

c. het voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de griffier; 

d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de overige 
op de griffie werkzame ambtenaren als bedoeld in 
artikel 107e, tweede lid van de Gemeentewet; 

e. de overige besluiten betreffende de individuele 
rechtspositie van de medewerkers van de griffie; 

f. het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op 
de arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente 
Eemsmond (CAR-UWO en lokale regelingen). 

 
B 
In artikel 1 komt het vierde lid (oud) te vervallen. 
 
ARTIKEL II 
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die 
van zijn bekendmaking. 

9 Ontwerpbesluit instemming 
winningsplan 2016 NAM 

In antwoord op de vraag van de heer Eisinga over de 
hoeveelheid gas die volgens de gaswet van 2010  gewonnen 
zou mogen worden in de periode 2010-2020 geeft de 
burgemeester aan dat dit nader zal worden uitgezocht en dat 
dit punt zal worden meegegeven aan degene die de 
zienswijze voorbereid.  
 
De raad besluit inclusief de gemaakte opmerkingen van de 
raad: 
het college op te dragen mede namens de raad een 
zienswijze in te dienen op het ontwerp-instemmingsbesluit van 
de minister van Economische Zaken op het Winningsplan 
Groningenveld 2016 en daarbij de in de beraadslaging 
genoemde punten mee te nemen. 

10 Evaluatie strategisch 
beleidskader werk en 
inkomen 2015-2018 en 
strategisch beleidskader 
2016-2018 

De heer Dijkhuis legt namens de fractie van 
Gemeentebelangen de volgende stemverklaring af: 
"We kunnen op zich wel instemmen met de documenten zoals 
die voorliggen, behalve dat we op twee onderdelen een 
voorbehoud willen maken: 
Het gaat dus over de prestatievergelijking - je kan er de 
merknaam DIVOSA aanhangen maar eigenlijk zou het breder 
moeten gaan-  dat hadden we liever wat meer SMART gezien 
en ten tweede de koppeling tussen de organisatorische 
opdrachten en de maatschappelijke opgaven hadden we 
liever niet gezien". 
 
De raad besluit in te stemmen met: 

 de Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 
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2015-2018 en 

 het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-
2018. 

11 Jaarverslag en jaarrekening 
2015 gemeente Eemsmond 

De burgemeester zegt toe dat de volgende vraag van de heer 
Westerhuis schriftelijk zal worden beantwoord: 
 
"Op pagina 12 staat dat we voor 2015 54 fte voor de afdeling 
diensten hadden begroot, maar in de jaarrekening staat dat 
het 60,5 fte waren. Waarom dit grote verschil?" 
 
In reactie op de vraag van de heer Slagter waarom een 

reserve decentralisaties wordt ingesteld zegt wethouder 
Bouman zegt toe dat het college inzicht zal bieden in de 
verwachtingen van het college die ten grondslag liggen aan 
het voorstel om deze reserve in te stellen. Dit zal in 
september aan de raad worden voorgelegd. Dit met 
uitzondering van het Wmo 18+ deel, omdat hiervoor een 
iets langere uitwerking nodig is. 
 
In antwoord op de vraag van de heer Westerhuis geeft 
wethouder Sienot aan dat de mensen die bezwaar hebben 
gemaakt tegen opname op de inventarisatielijst van 
karakteristieke panden een schriftelijke reactie krijgen over de 
verdere gang van zaken. 
 
Wethouder Berends zegt in antwoord op de vraag van de heer 
Westerhuis toe dat voor een fictief bedrijf van een bepaalde 
reële omvang wordt uitgezocht hoe de lastendruk zich 
verhoudt met verschillende gemeenten.   
 
Wethouder Berends zegt toe dat zodra het college alle 
stukken binnen heeft om door te sturen naar de provincie en 
het rijk de raad onverwijld een afschrift hiervan krijgt  zodat de 
raad kan zien op welk moment het college dat verstuurd heeft. 
 
De raad neemt nog geen besluit vanwege het ontbreken van 
een accountantsverklaring.  

12 Aanbesteding 
accountantsdiensten BMWE 

De raad besluit: 
- de bijgaande offerteaanvraag (inclusief bijlagen) vast te 

stellen; 
- in afwijking van artikel 2 lid 1 van de controleverordening 

in te stemmen met een afwijkende contractduur zoals 
opgenomen in de offerte aanvraag; 

- de rekeningcommissie drie extra taken te geven ten 
behoeve van de gezamenlijke aanbesteding van de 
accountant, te weten: 

 het voorbereiden van de offerteaanvraag voor de 
aanbesteding van de accountant; 

 het beoordelen van de offerte en de offerte 
presentatie;  

 het voorbereiden van het voorstel tot gunning van de 
opdracht. 

- de heer Dijkhuis als lid van de rekeningcommissie aan te 
wijzen als lid van de beoordelingscommissie en de heer 
Westerhuis als lid van de rekeningcommissie als 
plaatsvervangend lid. 

13 Vaststelling en afrekening 
fractievergoeding 2015 

De raad besluit: 
Tot definitieve vaststelling van de fractievergoeding 2015 en 
daar waar nodig tot verrekening over te gaan. 
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14 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 15 september 2016. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


