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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 12 juli 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter mevrouw M. van Beek 
Griffier 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:, mevrouw L.M. Visser, mevrouw D. Voskuil en mevrouw T. van Lottum; 
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol en mevrouw H.J. Dost; 
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud; 
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis; 
D’66 Eemsmond: de heer H.E.W. Nunnink. 
 
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 H. Woltjer en de heer L. Rozema (ChristenUnie), de heer G.J. van 
de Wal (CDA) 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heren Woltjer, Rozema 
en Van de Wal. 

2 Vaststelling agenda De gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers De heer J.P. Nienhuis spreekt in op agendapunt 13. 
Vaststelling facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd 
erfgoed. Dit agendapunt zal na agendapunt 6. Vragenuur 
worden behandeld. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 21 juni 2018 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 21 juni 2018 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

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 en bijlage De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Mevrouw Spijk geeft een terugkoppeling van de vergadering 
van Groningen Seaports van 28 juni 2018 en maakt melding 
van de benoeming van de heer Sanders als CFO/financieel 
directeur. 
De heer Slagter zegt een schriftelijke terugkoppeling toe van 
een vergadering van de Vereniging van 
Waddenzegemeenten. 
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De heer Dijkhuis zegt een schriftelijke terugkoppeling toe van 
een vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan 
Openbaar Primair Onderwijs Noord Groningen. 
De heer Westerhuis geeft een terugkoppeling van een 
vergadering van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen. 

6 Vragenuur De fracties van het CDA, de PvdA en de SP hebben vragen 
gesteld over herbestemming lichtarmaturen, dorpsommetje 
Roodeschool-Oosteinde, manifest voor een leven lang kunst 
en cultuur in Het Hogeland, nieuw onderkomen scouting 
Menkema, asbestsanering, veteranendag en versterking in 
Eemsmond en op Het Hogeland. De vragen zijn beantwoord. 

13 Vaststelling 
facetbestemmingsplan 
Eemsmond gebouwd 
erfgoed. 

De heer Westerhuis verlaat de vergadering. 
 
De heer Dijkhuis dient een motie in. 
 
Titel: Geef gemeenten zeggenschap over de eigen Ruimte! 
Datum GR: 12 juli 2018 
Onderwerp: Facetbestemmingsplan 
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 
van bovenvermeld onderwerp; 

 
Constaterende dat: 

- De provinciale omgevingsvisie gemeenten verplicht 
om een lijst van karakteristieke panden op te stellen;  

- Panden op genoemde lijsten worden geplaatst 
zonder dat daarvoor toestemming gegeven wordt 
door de eigenaren;  
 

Overwegende dat: 
- Het karakter van de provinciale regeling er toe leidt 

dat een grote groep bedrijfs- en woningeigenaren 
bezwaren heeft bij het dwingende karakter van de 
regeling; 

- De raad van Eemsmond aan deze bezwaren tegemoet 
wil komen, maar daarbij niet geholpen wordt door de 
dwingende provinciale bepalingen; 
 

Spreekt uit dat: 
- De Provincie de omgevingsvisie en verordening dient 

te versoepelen zodat gemeenten in Groningen de 
Ruimte! krijgen om, zoals bedoeld in de 
Omgevingswet met maximale beleidsvrijheid, als 
eerste overheid hun eigen omgevingsvisie vast te 
kunnen stellen; 

- De Provincie in elk geval de regels omtrent 
karakteristieke panden dient aan te passen zodat dit 
een beschermende bepaling wordt in plaats van een 
belemmerende bepaling voor bedrijfs- en 
woningeigenaren;     
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Roept het college op: 
om deze motie onder de aandacht te brengen bij GS en PS 
van de provincie Groningen, en onze BMW partners,  
 
en gaat over tot de orde van de dag! 
 
1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  
 
De heer Dijkhuis dient een geamendeerde motie in. 
 
Titel: Geef gemeenten zeggenschap over de eigen Ruimte! 
Datum GR: 12 juli 2018 
Onderwerp: Facetbestemmingsplan  
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 
van bovenvermeld onderwerp; 

 
Constaterende dat: 

- De provinciale omgevingsvisie gemeenten 
verplichtingen oplegt die gemeentelijke 
beleidsvrijheid in de weg staan;  
 

Spreekt uit dat: 
- De Provincie de omgevingsvisie en verordening dient 

te versoepelen zodat gemeenten in Groningen de 
Ruimte! krijgen om, zoals bedoeld in de 
Omgevingswet met maximale beleidsvrijheid, als 
eerste overheid hun eigen omgevingsvisie vast te 
kunnen stellen; 
 

Roept het college op: 
om deze motie onder de aandacht te brengen bij GS en PS 
van de provincie Groningen, en onze BMW partners,  
 
en gaat over tot de orde van de dag! 
 
1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  
2. Trijn van Lottum, SP 
 
De geamendeerde motie wordt unaniem met 13 stemmen 
voor en 0 stemmen tegen aangenomen. 
 
De heer Dijkhuis legt een stemverklaring af. De fractie van 
GemeenteBelangen stemt tegen het voorstel omdat het 
ingaat tegen de koers van vrijwilligheid.  
 
De raad besluit met 8 stemmen voor (fracties CDA, D66, SP 
en PvdA) en 5 stemmen tegen (fractie GB): 
1. De ingebrachte zienswijzen, genoemd onder 1 tot en 

met 21 van de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen facetbestemmingsplan 
Eemsmond gebouwd erfgoed’  ontvankelijk te verklaren; 
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2. Op de zienswijzen te beslissen overeenkomstig de ‘Nota 
van beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd 
erfgoed’; 

3. Het facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed 
conform de voorgestelde wijzigingen (n.a.v. de gegronde 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) op onderdelen 
aan te passen; 

4. Het facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed 
vast te stellen. 

 
De heer Westerhuis keert terug in de vergadering. 

7 Jaarverslag en jaarrekening 
2017 gemeente Eemsmond 

De raad besluit: 

 Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de 
gemeente Eemsmond vast te stellen; 

 In te stemmen met de overschrijding op programma 
Demografie & Leefbaarheid; 

 Storting van € 126.000 in de reserve Decentralisaties in 
verband met een voordeel op beschermd wonen; 

 Storting van € 156.000 in de reserve Decentralisaties in 
verband met een voordeel op een ontvangen 
decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom; 

 Storting van € 300.000 in de reserve Lokale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen in verband met actualisatie van 
de kosten voor civiele techniek; 

 Storting van € 250.000 in de reserve Lokale Woon- en 
Leefbaarheidsplannen in verband met de ontwikkeling 
van locatie Kids2B; 

 Storting van € 500.000 in de reserve Scholenprogramma 
ten behoeve van ontwikkeling en inrichting 
schoolomgevingen; 

 Een storting van € 329.433 in de algemene reserve 

 Een bedrag van € 17.500 inzake apparaatskosten 
gaswinningsdossier te onttrekken aan de algemene 
reserve en te storten in de reserve jaarovergang; 

 Een bedrag van € 113.000 inzake kosten herindeling te 
onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de 
reserve jaarovergang; 

 De begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen. 
 
De heer Sienot zegt toe het plaatsen van Stolpersteine te 
agenderen voor het overleg met het 4 mei comité na de 
zomer. 

8 Voorjaarsrapportage 2018 Mevrouw Voskuil dient een motie in: 
 
Titel: Fractiehuis: Zonder besluit niet de stekker eruit! 
Datum GR: 12 juli 2018 
Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2018 
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 
van bovenvermeld onderwerp; 
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Constaterende dat: 

- Er ergens een besluit genomen is om de faciliteit voor 
de raad, het Fractiehuis van Eemsmond niet te 
continueren in Het Hogeland, maar dit besluit niet 
genomen is door de Raadsklankbordgroep en/of de 
afzonderlijke raden,  

- De groep die dan dit besluit genomen zou hebben 
niet beschikt over mandaat om hier besluiten over te 
nemen; 

- Aangezien er geen besluit is genomen door bevoegde 
organen, er dus geen besluit is genomen over 
afstoten van het Fractiehuis;  
 

Overwegende dat: 
- Het besluit tot sluiting van het Fractiehuis wordt 

uitgevoerd, ondanks dat op diverse momenten aan 
betrokkenen duidelijk is gemaakt dat de werkwijze 
hierbij niet juist is; 

- Niet alles in kannen en kruiken hoeft te zijn op 1-1-
2019 en wij de nieuwe raad gunnen om zelf te 
bepalen of het hebben van een vaste plek voor de 
fractie in nabijheid van de raadszaal functioneel is of 
niet. 
 

Spreekt uit dat: 
- De Raad van Eemsmond niet akkoord gaat met 

sluiting van het Fractiehuis,  
- De Raad van Eemsmond meerwaarde ziet in een, los 

van het bestuurscentrum gelegen maar nabij 
fractiehuis, dat drempelverlagend werkt en bijdraagt 
aan 24/7 professioneel en duaal werken als 
volksvertegenwoordiger;  

 
Verzoekt het college: 

- Aan te sturen op nieuwe besluitvorming door 
gezamenlijke colleges over huisvesting van fracties, 
waarbij  het standpunt van Eemsmond is dat het nu 
bestaande fractiehuis in de eerste raadsperiode van 
Het Hogeland open wordt gehouden, zodat Het 
Hogeland zelf kan besluiten of dit concept de 
meerwaarde heeft die wij nu ervaren; 

- in de begroting van 2018 een stelpost van 25.000 
euro op te nemen om achterstallig onderhoud aan 
het fractiehuis weg te werken (verven en sauzen van 
het interieur)  
 

en gaat over tot de orde van de dag! 
 
1. Linda Visser, SP Eemsmond 
2. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen 
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De motie wordt door het college ontraden. De motie wordt 
ingetrokken. 
 
Burgemeester Van Beek zegt toe de motie te zullen 
bespreken in relevante gremia en de geuite zorgen onder de 
aandacht te brengen. 
 
De raad besluit: 

 de voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen; 

 het incidentele tekort van € 19.780 te onttrekken aan de 
Algemene reserve; 

 in te stemmen met een toevoeging van het budget van  
€ 500.000 dat beschikbaar was gesteld voor het 
verplaatsten van het aardgascondensaatoverlaadstation 
aan de reserve ontwikkelprojecten Eemsmond; 

 in te stemmen met een toevoeging aan de reserve 
Lokale leefbaarheidsplannen in verband met de verkoop 
van een eigendom in Uithuizermeeden ter grootte van 
€ 190.200; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 150.000 aan 
de reserve Lokale leefbaarheidsplannen voor de 
uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-
2020; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 79.829 aan de 
reserve Horizontaal Toezicht ter gedeeltelijke dekking 
voor de extra inzet op Planning & Control; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 50.000 aan de 
reserve personeelsbeleid in het kader van de actuele 
raming van de te verwachten kosten; 

 in te stemmen met een onttrekking van €3.516 aan de 
reserve E-dienstverlening/KCC in verband met opheffing 
van de reserve.  

 in te stemmen met een onttrekking van € 127.000 aan 
de reserve JaarOvergang ter dekking van ICT-
gerelateerde zaken; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 113.000 aan 
de reserve JaarOvergang ter dekking van de kosten voor 
herindeling; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 75.000 aan de 
reserve JaarOvergang ter dekking van de kosten voor 
een breed scala aan activiteiten voor sport en beweging; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 50.000 aan de 
reserve JaarOvergang ter dekking van de aanpak van de 
overlast van hondenpoep; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 33.636 aan de 
reserve JaarOvergang ter dekking van kosten voor de 
herbestemming van kunst op scholen; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 17.500 aan de 
reserve JaarOvergang ter dekking van de kosten voor het 
aardbevingsdossier; 

 in te stemmen met een onttrekking van € 5.546 aan de 
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reserve JaarOvergang ter gedeeltelijke dekking voor de 
extra inzet op Planning & Control; 

9 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen nummer 9 en 10 van het jaar 2018 
worden overeenkomstig het voorstel van het college 
vastgesteld. 

10 Onderzoek Eigen bijdrage 
hulp bij huishouden 
rekenkamercommissie Het 
Hoogeland 

De raad besluit: 
1. De conclusies en aanbevelingen, zoals opgenomen in 

hoofdstuk 4 (deel 1) van het rapport ‘Eigen bijdrage Hulp 
bij huishouden’ over te nemen., 

2. Het college verzoeken met voorstellen te komen voor de  
uitvoering van de overgenomen aanbevelingen 

11 Interbestuurlijk toezicht 
archiefzorg – Jaarverslag 
2017 

De raad besluit: 
Kennis te nemen van het jaarverslag van het gevoerde 
archief- en informatiebeheer 2017 

12 Beschikbaar stellen budget 
uit reserve Woon- en 
Leefbaarheidsplan 
Eemsdelta voor  
uitvoering van het project 
‘Transformatie centrale 
zone Uithuizermeeden, 
Dynamiek aan het lint’ 

De heer Dijkhuis dient een motie in: 
 
Titel motie: Algemeen belang voorop bij dynamiek aan het 
lint! 
Datum GR: 12 juli 2018 
Onderwerp: Beschikbaar stellen budget uit reserve Woon- en 
Leefbaarheidsplan Eemsdelta voor uitvoering van het project 
‘Transformatie centrale zone Uithuizermeeden, - Dynamiek 
aan het lint-‘ 
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 
van bovenvermeld onderwerp; 

 
Constaterende dat: 

- De voorliggende regeling "dynamiek aan het lint" 
onmiskenbaar een ingreep vanuit de overheid in de 
woningmarkt is; 

- Deze ingreep te rechtvaardigen is als het algemene 
belang hiermee is gediend, en de verkopende 
partijen dit belang ook dienen; 

- De voorliggende regeling kansen biedt voor 
pandeigenaren, die hun panden niet of nauwelijks 
hebben onderhouden, terwijl ze wel jarenlang 
lucratieve inkomsten hebben genoten door 
langdurige verhuur aan forensen cq buitenlandse 
werknemers; 

- Ondernemers normaliter kunnen afschrijven op 
huisvesting waardoor deze voor een veel lagere 
waarde in de boeken kan staan dan de WOZ waarde 
aangeeft; 
 

Spreekt uit dat: 
- Pandeigenaren die hun pand in de afgelopen vier jaar 

in totaal langer dan één jaar hebben verhuurd aan 
drie of meer huurders gelijktijdig, in het kader van 
tijdelijke huisvesting van werknemers uit de 
Eemshaven, op die grond moeten worden uitgesloten 
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van de voorgestelde regeling, en de regeling hier op 
aangepast dient te worden;  
 

Verzoekt het college: 
De voorliggende regeling aan te passen conform de 
hierboven omschreven uitgangspunten zodat we in het 
publieke belang de dynamiek van het lint Uithuizermeeden 
herstellen;  

 
en gaat over tot de orde van de dag! 
 
1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  
2. Linda Visser, SP 
 
De motie wordt door het college ontraden. De motie wordt 
met 8 stemmen (fracties SP en GB) voor en 6 stemmen 
(fracties CDA, D66, PvdA en VVD) tegen aangenomen.  
 
De voorzitter geeft aan dat de juridische haalbaarheid van de 
motie getoetst zal worden en dat de geest van de motie zal 
worden meegenomen in de uitvoering. 
 
De raad besluit: 
a. Goedkeuring voor het beschikbaar stellen van                  

€ 300.000  uit de Reserve Woon- en Leefbaarheidsplan 
Eemsdelta ten behoeve van uitvoering van de 
‘Subsidieregeling Transitiefonds voor transitie centrale 
zone Uithuizermeeden’. 

b. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 
c. Het CONCEPT van de ‘Subsidieregeling Transitiefonds 

voor transitie centrale zone Uithuizermeeden’ en het 
voorgenomen besluit tot vaststelling door het college 
van deze subsidieregeling voor kennisgeving aan te 
nemen. 

14 Nadere analyse strategisch 
beleidskader werk en 
inkomen 2018 

De raad besluit: 
- In te stemmen met de inhoud van de nadere analyse 

strategisch beleidskader Werk en inkomen 2018. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op  27 september 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter,          griffier, 


