Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 27 oktober 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
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;
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
Afwezig met kennisgeving: de heer A. van Kleef (Gemeentebelangen Eemsmond), mevrouw H.W.
Groenewoud (PvdA Eemsmond)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers
Vaststelling van de
besluitenlijst: 13 oktober
2016
5a) Ingekomen stukken

5a) Mededelingen
5a) LTA en bijlage en interne
actielijst
5b) Terugkoppeling verbonden
partijen
6
Concept Begroting 2017
GR Participatie Noord
Groningen

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Bericht van
verhindering is binnen gekomen van mevrouw Groenewoud
en de heer Van Kleef. De heer Woltjer komt later.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
De besluitenlijst van 13 oktober wordt conform het
opgestelde concept vastgesteld.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De LTA (met bijlage en interne actielijst) worden voor
kennisgeving aangenomen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
In antwoord op de financiële vraag van de heer Dijkhuis of
de dotatie van 186.00 euro niet aan de algemene reserve
moet in plaats van aan de bestemmingsreserve geeft
wethouder Herkströter aan dat deze vraag schriftelijk
beantwoord zal gaan worden.
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de begroting 2017 van de GR
uitvoeringsorganisatie Participatie Noord Groningen;
2. de volgende gevoelen kenbaar te maken:
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Beleidsnotitie 'Visie op
toerisme 2017-2021'

de raad gaat akkoord met de inhoud van de
(concept) begroting 2017 en kan zich vinden in
de dotatie aan de bestemmingsreserve van
€ 186.886;

de raad draagt het college op om bij het bestuur
van de GR er op aan te dringen om invulling te
geven aan het aspect transparantie en integratie
in de bedrijfsvoering bij de aanpassing van de
begroting 2017 en verder;

de raad spreekt haar zorg uit over de financiële
tekorten voor de verdere toekomst draagt het
college op om de GR op te dragen om met een
plan om te verwachte tekorten terug te dringen;

de raad geeft verder aan dat bij het terugdringen
van het tekort gebruik gemaakt dient te maken
van de bijstelling van beleid. Hierbij kan zij mede
sturen op de volgende vier beïnvloedbare
parameters:
wijze van inzet van het re-integratiebudget;
verhoging omzet vanuit de gemeenten naar
de GR;
heroriëntatie op de bedrijfsonderdelen;
bezuiniging op de bedrijfsvoering.
De heer Martini stelt voor om een gemeentelijke prijs in te
stellen als stimulans voor innovatieve recreatieve
ondernemers. Het gaat hierbij om het versterken van de
harde werkgelegenheid (inzet laaggeschoolden). Op
voorstel van de raadsvoorzitter wordt dit voorstel in de
vergadering van het presidium (en college) aan de orde
gesteld.
Er is een brief binnen gekomen van de besturen van het
Openluchtmuseum Het Hoogeland, De Menkemaborg en de
stichting Oude Groninger Kerken waarin zij reageren op de
beleidsnotitie. De wethouder geeft aan dat hij in gesprek
zal gaan met betrokkenen. In reactie op de heer Op 't Holt
zegt de wethouder toe dat de raad over de uitslag van het
gesprek geïnformeerd zal worden.
In reactie op de vraag van mevrouw Voskuil of het logo
van Eemsdelta (nog) zinvol is zegt wethouder Berends toe
dat hij dit punt zal inbrengen in het toeristisch overleg met
de wethouders van toerisme. Dit overleg zal 31 oktober
plaatsvinden.
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Beleidsplan Economie
2017-2021

Met in achtneming van de gemaakte opmerkingen en de
gedane toezeggingen besluit de raad:

de voorgestelde Visie op toerisme 2017-2021 en
uitvoeringsmatrix, en voorgestelde dekking van de
middelen hiervoor conform bijlagen vast te stellen.
De heer Dijkhuis heeft aandacht gevraagd voor de
opvolging van familiebedrijven in de detailhandel. In reactie
hierop zegt de burgemeester toe dat dit onderwerp bij de
raad terug komt.
De raad besluit:

het beleidsplan Economie 2017-2021 vast te stellen.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 24 november 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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