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

donderdag 2 februari 2017 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. Dost; 

PvdA Eemsmond: mevrouw H.W. Groenewoud; 

ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer (later); 

VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis; 

 

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 P.H. op ’t Holt (D’66) en de heer A.J. Slagter (PvdA) 

 

Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

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

verhindering binnen gekomen van de heer Op ’t Holt en de 

heer Slagter. De heer Woltjer komt later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 

4 Vaststelling van de 

besluitenlijst: 19 januari 

2017 

De besluitenlijst van 19 januari 2017 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. 

5b) Terugkoppeling verbonden 

partijen 

De heer Dijkhuis geeft een terugkoppeling van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

Georganiseerd Overleg Openbaar Primair Onderwijs Noord 

Groningen (GOOPONG) gehouden op 30 januari 2017. 

6 Vragenuur De fracties van de ChristenUnie en GemeenteBelangen 

hebben vragen gesteld over de ODG, verplichte aantallen 

beschut werk en ontwikkelingen gascondensaatoverslag 

Roodeschool. De vragen zijn beantwoord. 

 

In antwoord op de vragen van de heer Rozema aangaande 

de onrust bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zegt 

wethouder Sienot toe dat hij de zorgen en de vragen van 

de raad zal meebrengen in de extra vergadering van het 

Algemeen Bestuur op 3 februari aanstaande. 

7 Plan van Aanpak 

Herindeling BMWE-

gemeenten 

De raad besluit: 

Het Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten vast te 

stellen 
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8 Samenstelling 

selectiecommissie 

naamgeving nieuwe 

gemeente 

De raad besluit: 

In te stemmen met de samenstelling van de 

selectiecommissie voor de naamgeving van de nieuwe 

gemeente. 

9 Financiële Verordening 

gemeente Eemsmond 2017 

De raad besluit: 

De Verordening op de uitgangspunten voor het financieel 

beleid alsmede voor het financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële organisatie van de gemeente 

Eemsmond (Financiële verordening gemeente Eemsmond 

2017) vast te stellen. 

10 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Eemsmond, 

gehouden op 16 maart 2017. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


