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

woensdag 20 april 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 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 mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen 

Wethouder de heer T. Berends 

 

Afwezig met kennisgeving: de heer J. Schouten (SP), wethouder de heer H.K. Bouman, 

wethouder de heer H.G.A. Sienot  

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

verhindering binnen gekomen van de heer Schouten en 

wethouder Bouman. De heer Sienot komt later.  

2 Vaststelling agenda Voorgesteld wordt om agendapunt 6 over "de 

vertegenwoordiging in de besturen van gemeenschappelijke 

regelingen" als hamerstuk en de benoeming van de leden 

bij acclamatie af te handelen. De raad gaat hiermee 

akkoord. 

 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 7 april 2016 

De besluitenlijst van 7 april 2016 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. 

5a LTA en bijlage Met betrekking tot het voorstel om de begroting 2016 van 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie BMWE Werk en Inkomen 

(participatie) (PM-lijst) te schrappen van de LTA merkt de 

heer Dijkhuis op dat eerdere afspraken die ook met de raad 

zijn gewisseld een ander traject hadden beoogd. 

 

Besloten wordt om de LTA af te handelen met in begrip 

van de opmerking van de heer Dijkhuis waar de raad kennis 

van heeft genomen.  

5b Terugkoppeling verbonden 

partijen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
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6 Vertegenwoordiging in de 

besturen van 

gemeenschappelijke 

regelingen 

De raad besluit: 

- de heer Rozema aan te wijzen als lid van het 

Algemeen Bestuur van Eems Dollard Regio ter 

opvolging van de heer Op 't Holt; 

- mevrouw Groenewoud en de heer Dijkhuis aan te 

wijzen als leden van het bestuur van 

Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar Primair 

Onderwijs Noord Groningen; 

- de heer Westerhuis als lid en de heer Slagter als 

plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van 

het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen aan te 

wijzen. 

7 Project Activiteiten Delfsail 

2016 

De voorzitter stelt voor om het concept raadsbesluit te 

wijzigen met de volgende toevoeging "onder voorwaarde 

dat tijdig een evenementenvergunning kan worden 

afgegeven". De raad gaat hiermee akkoord. 

 

De raad besluit: 

€ 100.000 aan budget beschikbaar te stellen voor het 

project activiteiten Delfsail 2016 ten laste van de Reserve 

Economische Ontwikkelingen onder voorwaarde dat tijdig 

een evenementenvergunning kan worden afgegeven en de 

begroting overeenkomstig te wijzigen.  

8 Overheveling GIDS-gelden 

2015 

De raad besluit: 

1. In te stemmen met het in de Rekening 2015 

overhevelen van de beschikbare GIDS-gelden van het 

jaar 2015 naar het boekjaar 2016; 

2. Vooruitlopend op de besluitvorming over de Rekening 

2015 deze overgehevelde middelen aan te wenden 

voor de uitvoering van het Sportbeleid. 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19.57 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 12 mei 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


