Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 16 maart 2017 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, 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: 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
1
Opening

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn geen
berichten van verhindering binnen gekomen.
2
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
4
Vaststelling
van
de De besluitenlijst van 2 februari 2017 wordt overeenkomstig
besluitenlijst: 2 februari het opgestelde concept vastgesteld.
2017
5a) Ingekomen stukken
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
5a) Mededelingen
De raadsvoorzitter deelt mee dat de fractie van de PvdA
een initiatiefvoorstel getiteld “Kwalitatief, sociaal en
prijsbewust inkopen in het sociale domein” heeft ingediend.
Het voorstel is ook ingediend bij de BMW- raden. In
onderlinge afstemming zal het voorstel (door tussenkomst
van de agendacommissie) worden geagendeerd. Het
voorstel wordt eerst naar het college verzonden om een
advies.
5b) Terugkoppeling verbonden De heer Westerhuis heeft een verslag van de AB
partijen
vergadering van het VVWNG gehouden op 15 december
2016 aangereikt. De raad heeft hier kennis van kunnen
nemen.
6
Begrotingswijzigingen
De begrotingswijziging nummer 3 van het jaar 2017 wordt
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld
7
Vragenuur
In het kader van Maart Dialectmaand wordt het vragenuur
in het Gronings behandeld.
De fracties van de ChristenUnie, PvdA, CDA en
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over de dam in
de vaarroute Helwerdermaar, onderzoek spoor Eemshaven,
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reddingsbrigade Nederland, aangepaste regeling vergoeding
compensatie eigen risico, asbestvrije woonomgeving en
zwerfvuilroutes. De vragen zijn beantwoord.
Advies
aanvraag De raad besluit:
commissariaat voor de het Commissariaat voor de Media negatief te adviseren ten
media
aanzien van de aanvraag van de Stichting Radio Televisie
Delfzicht Lokaal om als lokale omroep voor Eemsmond te
worden aangewezen.
(Her)benoeming
leden De raad besluit:
welstandscommissie
de volgende leden van de welstandscommissie voor de
periode 2017 t/m 2019 te (her)benoemen:
de volgende leden te herbenoemen:

De heer F.H. (Koos) Wiersma – voorzitter
Burgemeester gemeente De Marne

De heer T. (Titus) Mars – architect
DAAD architecten
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Aanpassing
verordening
participatiewet
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Procesplan
Uithuizermeeden 2025 en
dorpsvisie Uithuizermeeden
2025
Nota
Activabeleid
Gemeente
Eemsmond
2017 - 2020
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Initiatiefvoorstel
"Stimuleren
Duurzame
Dorpsinitiatieven op het
gebied
van
de
Energietransitie"

de volgende leden nieuw te benoemen:

De heer A. (Ard) van der Tuuk – voorzitter
Burgemeester gemeente Grootegast

De heer D. (Doeke) van Wieren – architect
TWA architecten BV bna

De heer A (Allert) Vogelzang – architect
Onix

De heer P. (Piet) Ziel – landschapsarchitect
Adviseur te Oldambt

Mevrouw S. (Sascha) Schram – stedenbouwkundige
HKB stedenbouwkundigen

De heer M. (Mark) Henriks – secretaris/architect
De raad besluit:
in te stemmen met:
de Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017;
het intrekken van de verordening verrekening
bestuurlijke boete Participatiewet BMWE 2015.
De raad besluit:

Het procesplan Uithuizermeeden 2025 vast te stellen;

Kennis te nemen van de dorpsvisie Uithuizermeeden
2025.
De raad besluit:
- de geactualiseerde nota activabeleid, Nota Activabeleid
Gemeente Eemsmond 2017-2020, vast te stellen;
- de
bijgevoegde
tabel
in
bijlage
1
met
afschrijvingstermijnen en –methodes vast te stellen;
- voor de bepaling van de afschrijvingstermijnen uit te
gaan van de tabel;
- afwijkingen van de afschrijvingstabel alleen toe te
staan wanneer de onderbouwing dit rechtvaardigt;
- de uitgangspunten in bijlage 3 met terugwerkende
kracht per 1 januari 2017 door de raad te laten gelden.
De raad besluit:
1. Het
initiatief
voorstel
“Stimuleren
Duurzame
Dorpsinitiatieven
op
het
gebied
van
de
Energietransitie” op grond van de bovengenoemde
complexiteit in de uitvoerbaarheid nu niet uit te
voeren;
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WoonLeefbaarheidsplan
2021
Sluiting

Het
initiatief
voorstel
Stimuleren
Duurzame
Dorpsinitiatieven
op
het
gebied
van
de
Energietransitie” als belangrijk punt in te brengen bij
herindelingsbesprekingen.
en De raad besluit:
2017- het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021 vast te stellen
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 30 maart 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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