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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 26 mei 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 Mevrouw Groenewoud stelt voor om  het onderwerp Evaluatie 
Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en 
Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018 
(agendapunt 8)  van de agenda te halen. Tevens verzoekt 
mevrouw Groenewoud om een raadsinformatieavond over dit 
onderwerp te houden. In reactie hierop geeft de voorzitter aan 
dat dit verzoek aan de agendacommissie zal worden 
voorgelegd en dat in overleg met de agendacommissie het 
onderwerp opnieuw zal worden geagendeerd voor een 
volgende vergadering.  De raad gaat hiermee akkoord.  
 
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda 
vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers De heer Schorren spreekt in namens de Groninger Bodem 
Beweging op agendapunt 7 over 'Wensen en bedenkingen 
advies winningsplan NAM 2016'. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 12 mei 
2016 

De fractie van de PvdA heeft het volgende voorstel tot 
wijziging van de besluitenlijst ingediend. 
 
De fractie van de PvdA heeft kennisgenomen van de 
besluitenlijst van de raadsvergadering 12 mei 2016. 
 
Op grond van artikel 20 lid 4 van het Reglement van Orde 
stelt de fractie van de PvdA de volgende verandering voor. 
 
Tijdens het vragenuur heeft de fractie van de PvdA ook 
vragen gesteld over kap monumentale beuk voor het 
St.Vincentiusgebouw. Dit onderwerp ontbreekt bij de tekst 
over het vragenuur (agendapunt 7). 
 



 2 

Daarom wordt voorgesteld om de tekst aan te vullen met "kap 
monumentale beuk".  
 
De fractie van de PvdA  
Lya Groenewoud 
 
Dit wijzigingsvoorstel wordt conform vastgesteld.  
Met in achtneming van het voorgaande wordt de besluitenlijst 
van 12 mei 2016 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 De LTA en bijlage zullen conform worden afgehandeld.  

5b Terugkoppeling 
verbonden partijen 

De raad heeft een brief van de heer Schouten (d.d. 19 mei 
2016) ontvangen waarin hij meedeelt dat hij per direct stopt 
als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van 
Ability. De raad heeft hiervan kennis genomen. 
 
Er zijn verder geen terugkoppelingen.. 

6 Benoeming nieuwe 
bestuursleden 
muziekschool Hunsingo 

De raad besluit: 
te benoemen als bestuursleden van Stichting Muziekschool 
Hunsingo: 
- Alex van der Laan, Stationsstraat 6, 9982 HA  

Uithuizermeeden  
- Willem Dieterman, Battenweg 2, 9986 XK Oldenzijl. 

7 Wensen en bedenkingen 
advies winningsplan 
NAM 2016 

Mevrouw Visser dient namens de fractie van de SP mondeling 
het volgende amendement in: 
 
"Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze toe te voegen: 
de morele verantwoording kan ondervangen worden door een 
ethische toetsing van het winningsplan, waarbij antwoord 
moet komen op de volgende vragen: wat is acceptabel, 
moreel en maatschappelijk gezien verantwoord?" 
Dit amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
De heer Op 't Holt geeft aan dat de open monumentendag 
een goede gelegenheid is om aandacht te vragen voor de 
schade die de bevingen aanrichten aan het erfgoed. Hij vraagt 
of het college bereid  is om dit in samenwerking met de 
commissie open monumentendag voor te bereiden en uit te 
voeren. In antwoord hierop zegt wethouder Sienot toe dat hij 
dit zal overbrengen aan de onafhankelijke commissie voor de 
monumentendag. 
 
De raad besluit: 
zijn wensen en bedenkingen bij het Advies Winningsplan NAM 
2016 kenbaar te maken aan het college, met als  toevoeging 
de zienswijze van de fractie SP:  

8 Kaders bescherming 
onregelmatige 
blokverkaveling 

De heer Martini dient namens de fracties van 
Gemeentebelangen, SP, PvdA en D'66 het volgende  
amendement in: 
 

Wijziging blokverkaveling 
Datum raad: 26 mei 2016 
Onderwerp: Kaders bescherming onregelmatige 
blokverkaveling 
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 
van bovenvermeld onderwerp; 
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Besluit: 
 
Het raadsbesluit luidende: 
 
de bescherming van de onregelmatige blokverkaveling 
uitsluitend te laten plaatsvinden binnen het gebied dat op de 
verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied, zoals 
vastgesteld op 28 juni 2010, is voorzien van de aanduiding 
'Waarde - landschap verkaveling' 
 
te wijzigen in: 
 
De bescherming van de onregelmatige blokverkaveling wordt 
op de huidige wijze voortgezet: elke aanvraag om het dempen 
van sloten wordt voorgelegd aan Libau waarbij advies 
gevraagd wordt omtrent de onregelmatige blokverkaveling. 
 
 
Toelichting: 
Ondertekenende partijen vinden om hun moverende redenen 
dat er beter aan wordt gedaan door voorlopig vast te houden 
aan het huidige beleid.. 
 
1. Germ Martini, GemeenteBelangen Eemsmond 
2. Peter Op ’t Holt, D66 
3. Dirkje Voskuil, SP 
4. Lya Groenewoud, PvdA 
 
Het amendement wordt met 11 stemmen voor (de fracties van 
Gemeentebelangen, SP, PvdA en D'66)  en 6 stemmen tegen 
(de fracties van CDA, CU en VVD) aangenomen. 
 
De raad heeft het amendement aangenomen en daarmee is 
het voorstel van het college  verworpen. 

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

Dit onderwerp is van de agenda gehaald. 

10a Jaarstukken 2015 van de 
Volkskredietbank Noord-
Oost Groningen (VKB) 

De raad besluit: 
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de 

(concept)jaarstukken 2015; 
2. Hierover geen bezwaren in te dienen bij het algemeen 

bestuur. 

10b Ontwerpbegroting 2017 
van de Volkskredietbank 
Noord-Oost Groningen 
(VKB) 

De raad besluit: 
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 
- de zienswijze van de gemeenteraad over de 

ontwerpbegroting 2017 uiterlijk vóór 6 juni 2016 middels 
een brief kenbaar te maken aan de Volkskredietbank 
Noord-Oost Groningen. 

11 Ingekomen stukken 
rondom Ability 

De raad heeft hierover informatie met het college 
uitgewisseld. 
 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
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van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 9 juni 2016. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


