Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 22 februari 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
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, 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 H.E.W. Nunnink.
Tevens aanwezig:
Wethouder
de heer H.K. Bouman
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot
Afwezig met kennisgeving:

Wethouder S.W.G. Herkströter- van Oijen en wethouder T. Berends

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

5a)

5a)
5a)
5b)
6
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besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de wethouders
Herkströter en Berends.
Vaststelling agenda
De gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 25 januari de besluitenlijst van 25 januari 2018 overeenkomstig het
2018
opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
LTA en bijlage
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
Vragenuur
De fracties van de SP, PvdA en GemeenteBelangen hebben
vragen gesteld over Stutstee, het aardbevingsloket van de
gemeente, Respijtzorg, Meldpunt overlast vernielingen,
Logische fietspaden en Gasloze wijken. Deze vragen zijn
beantwoord.
Wethouder Bouman zegt toe de raad te informeren over de
mate waarin gebruik wordt gemaakt van respijtzorg.
Vaststelling
voorlopig De raad besluit:
ontwerp “Het beeldenboek 1. Het voorlopig ontwerp “Het beeldenboek VO de Blink
VO de Blink e.o.”
e.o.” vast te stellen.

1

2.
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Aanpassen
GR
Omgevingsdienst Groningen

9

Najaarsnota
en
begrotingswijziging
Omgevingsdienst Groningen

10

Verlenging subsidiebeleid

De verkeersrouting nader uit te werken in overleg met
verschillende belanghebbenden.
3. De toegankelijkheid van de steiger voor minder validen
op te lossen door middel van een lift.
Burgemeester Van Beek zegt een memo inzake het beheer
van het water op de Blink toe.
De raad besluit:
Op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wgr, het college
toestemming
te
verlenen
om
de
bestaande
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen,
aan te passen.
De tekst van de ontwerp gemeenschappelijke regeling
vervolgens te doen vaststellen door de colleges.
De raad besluit:
 Kennis te nemen van de najaarsnota en
resultaatbestemming, de audit m.b.t. LOS en de analyse
van de directeur ODG a.i.;
 De eenmalige meerkosten ad € 3.887,-- te financieren uit
de bijdrage ODG 2018 en alleen als hiertoe noodzaak
ontstaat een correctie toe te passen via een
tussenrapportage;
 geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de ODG
conform te informeren.
De raad besluit:
I. Vast te stellen het Subsidiebeleid gemeente Eemsmond 1
januari 2018 t/m 31 december 2020
II. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na
de datum van publicatie en terug werkt tot en met 1 januari
2018.
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III. Dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Ommelander
Courant en, inclusief toelichting, terug te vinden zal zijn op de
site https://www.eemsmond.nl
Subsidieaanvraag
De raad besluit:
restauratie Freytag orgel Een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 24.464,- uit
Sebastiaankerk te Warffum de Algemene Reserve ten behoeve van de restauratie van het
Freytag orgel in de van oorsprong middeleeuwse dorpskerk
te Warffum. De subsidie wordt verleend onder de volgende
voorwaarden:
Indien de benodigde vergunning wordt aangevraagd en
na positief advies van de monumentencommissie
verleenbaar blijkt te zijn;
Indien de provincie Groningen positief heeft kunnen
beschikken op de aanvraag;
De hoogte van de gemeentelijke bijdrage te laten
afhangen van het resultaat van de provinciale
subsidietoekenning (maximaal € 24.464,-).
Ziektevervanging
van De raad besluit:
wethouder Herkströter
de tijdsbestedingsnorm van de wethouders Bouman,

2

-

-

Sienot en Berends ter vervanging van wethouder
Herkströter voor de periode van 16 weken op te
‘plussen’ naar respectievelijk 100, 100 en 80 procent
voornoemde wethouders (naast hun benoeming van 23
april van 2014) te benoemen als vervangend wethouder
met een betrekking van respectievelijk 15, 15 en 20
procent. De vervanging eindigt na 16 weken van
rechtswege ingevolge artikel 45b, tweede lid
Gemeentewet.
de totale kosten voor de vervanging ad € 12.838,67 voor
de periode van 16 weken te dekken uit de algemene
reserve.

De raad besluit:
De heer H.K. Bouman, geboren 18 juni 1971 te HoogezandSappemeer, wonende te 9981 NP Uithuizen, Everdina van
Berumlaan 4, met ingang van 22 februari 2018 te benoemen
als vervangend wethouder van de gemeente Eemsmond met
een betrekking van 0,15 fte gedurende een periode van 16
weken (tot en met 11 juni 2018). De vervanging eindigt na 16
weken van rechtswege ingevolge artikel 45b, tweede lid
Gemeentewet.
De raad besluit:
De heer H.G.A. Sienot, geboren 9 juli 1952 te Appingedam,
wonende te 9981 NG Uithuizen, Alberdalaan 3, met ingang
van 22 februari 2018 te benoemen als vervangend
wethouder van de gemeente Eemsmond met een betrekking
van 0,15 fte gedurende een periode van 16 weken (tot en
met 11 juni 2018). De vervanging eindigt na 16 weken van
rechtswege ingevolge artikel 45b, tweede lid Gemeentewet.
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Sluiting

De raad besluit:
De heer T. Berends, geboren 2 juni 1958 te Haren, wonende
te 9755 TA Onnen, Felland 23, met ingang van 22 februari
2018 te benoemen als vervangend wethouder van de
gemeente Eemsmond met een betrekking van 0,20 fte
gedurende een periode van 16 weken (tot en met 11 juni
2018). De vervanging eindigt na 16 weken van rechtswege
ingevolge artikel 45b, tweede lid Gemeentewet.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 28 maart 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
3

