Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 28 september 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter
Griffier

de heer R.R. Eisinga
de heer S. van der Veen

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: 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;
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:

mevrouw M. van Beek (voorzitter), mevrouw L.M. Visser (SP)
en de heer P. op ’t Holt (D’66)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
Opening

besluit
1
De plaatsvervangend raadsvoorzitter opent de vergadering.
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van
mevrouw M. van Beek (voorzitter), mevrouw L.M. Visser (SP),
de heer P. op ’t Holt (D’66), de heer Westerhuis (VVD) en de
heer Woltjer (ChristenUnie) komen later.
2
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
4
Vaststelling
van
de De besluitenlijst van 14 september 2017 wordt
besluitenlijst: 14 september overeenkomstig 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
Er zijn geen mededelingen.
5b) Terugkoppeling verbonden Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
partijen
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Jaarverslag en jaarrekening De raad besluit:
2016 gemeente Eemsmond  het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de
gemeente Eemsmond vast te stellen;
 in te stemmen met de overschrijding op programma
Demografie & Leefbaarheid;
 vorming van een nieuwe reserve Scholenprogramma en
storting € 1.692.847 in deze bestemmingsreserve;
 storting van € 687.188 in de reserve Lokale Woon-en
Leefbaarheidsplannen;
 vorming van een nieuwe reserve OZB en storting van
€ 600.000 in deze bestemmingsreserve;
 vorming van een nieuwe reserve Koppelkansen
Aardbevingsschade en storting van € 500.000 in deze
bestemmingsreserve;
 storting van € 75.528 in de reserve Decentralisaties;
 lasten voormalig personeel voor € 43.081 te onttrekken
aan de reserve personeel en te storten in de algemene
reserve;
 een bedrag van € 45.425 te veel gestort in de reserve
jaarovergang te onttrekken aan de reserve jaarovergang
en te storten in de algemene reserve;
 een bedrag van € 57.454 inzake budgetten archief te
onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de
reserve jaarovergang;
 een bedrag van € 30.000 inzake budget vergunning
verlening te onttrekken aan de algemene reserve en te
storten in de reserve jaarovergang;
 de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
Eerste
wijziging De raad besluit:
legesverordening 2017
de Gewijzigde Verordening op de heffing en de invordering
van leges 2017 (Legesverordening 2017) vast te stellen.
Evaluatie Mee® doen met Wethouder Herkströter zegt een memo toe waarin de
minima 2015 en 2016 en inkomenseffecten bij een inkomen van 115% versus een
nieuwe nota Mee Doen! inkomen van 125% van het minimum zichtbaar worden
2017-2019
gemaakt.
Wethouder Herkströter zegt toe terug te zullen komen op de
beantwoording van vragen van de fractie van het CDA inzake
de Wet Uitstroom Uitkeringsgerechtigden.
De raad besluit:
 Kennis te nemen van de evaluatie ‘Mee® doen met
Minima’ 2015-2016
 Opmerkingen te formuleren over bijgevoegde nota Mee
Doen! 2017-2019. Deze opmerkingen zal het college
meenemen in de definitieve besluitvorming.
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Sluiting

De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 20.40
uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 12 oktober 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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