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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 25 januari 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, 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 
Wethouder de heer T. Berends 
 
Afwezig met kennisgeving:  Wethouder S.W.G. Herkströter- van Oijen 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van wethouder Herkströter. 

2 Installatie raadslid Herman 
Nunnink 

Na onderzoek van de geloofsbrieven door de daarvoor 
ingestelde commissie bestaande uit de heren Slagter, 
Rozema en Westerhuis besluit de raad tot toelating van de 
heer Nunnink tot lid van de gemeenteraad van Eemsmond. 
De heer Nunnink legt de eed af. De raadsvoorzitter en de 
leden van de raad wensen de heer Nunnink geluk met zijn 
benoeming. 

3 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

4 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 

5 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 14 december 
2017 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 14 december 2017 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

6a) Ingekomen stukken De raad besluit: 
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van 
de ingekomen stukken. 
De voorzitter geeft desgevraagd aan dat de beantwoording  
van de brief van de heer Munters gereed is. Deze 
beantwoording heeft ook gevolgen voor de omwonenden. 
Voor hen wordt momenteel ook een brief opgesteld. 
Wanneer deze brief klaar is zullen beide brieven gelijktijdig 
worden verzonden. 
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6a) Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

6a) LTA en bijlage De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. 

6b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

De heer Dijkhuis geeft aan dat hij een schriftelijke 
terugkoppeling gaat doen van de vergadering van Lauwers en 
Eems, maar dat hij i.v.m. ontwikkelingen hierover eerst met 
de raadsvoorzitter wil spreken. Hij zal hiervoor een afspraak 
met haar maken. 

7 Vragenuur De fracties van het CDA, de ChristenUnie, SP, D66 en de PvdA 
hebben vragen gesteld over statiegeld blikjes en kleine 
flesjes, Brede School Uithuizen, WMO Pas, persbericht 
toekenning provinciale subsidie zorgprojecten, onderhoud 
Stitswerderweg, bewegwijzering Noordkaap, aanvragen 
WMO en kwijtschelding via de site, digitaal historisch archief, 
besturingsvisie nieuwe gemeente, banen voor MBO-ers in de 
Eemshaven en de kledingcheque voor volwassenen met een 
minimuminkomen is verdwenen. Deze vragen zijn 
beantwoord. 
Wethouder Bouman zegt toe een vraag van de fractie van de 
ChristenUnie over passeerstroken/parkeerstroken 
Stitswerderweg schriftelijk te beantwoorden. 

8 Wijziging APV De raad besluit: 
1. Na artikel 2:78 een nieuw artikel 2:79 in te voegen in de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond 2014, 
luidende: 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d 
Gemeentewet  
1. Degene die een woning of een bij die woning 

behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik 
geeft aan een persoon die niet als ingezetene met 
een adres in de gemeente in de basisregistratie 
personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat 
door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf 
of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of 
dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor 
omwonenden wordt veroorzaakt.  

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of 
onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van 
een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te 
doen of na te laten om verdere schending te 
voorkomen. De burgemeester stelt regels vast over 
het gebruik van deze bevoegdheid.  

2. Te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in 
werking treedt. 

3. Kennis te nemen van de concept regels Wet aanpak 
woonoverlast BMWE-gemeenten 2017. 

9 Gemeenschappelijke 
regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie 
Publiek Vervoer 

De raad besluit: 
In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen 
Drenthe. 
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10 Verlenging pilot Opzet 
Taalhuizen BMWE 2018 

De raad besluit: 

 akkoord te gaan met verlenging van de pilot Opzet 
Taalhuizen BMWE 2018. 

 akkoord te gaan met verstrekking van een eenmalige 
subsidie van BMWE van € 20.000,- aan de MJD voor de 
begeleiding van maximaal 80 vrijwilligers taalhuis in 
2018. 

 akkoord te gaan met de inzet van een eenmalig bedrag 
van in totaal € 70.000 namens BMWE voor de inhuur van 
twee coördinatoren met onderwijsbevoegdheid voor in 
totaal 26 uur per week in 2018. 

 akkoord te gaan met het door BMWE beschikbaar stellen 
van een bedrag van € 1.500,- voor onvoorziene kosten 
van het taalhuis in 2018. 

 het totaalbedrag van € 91.500,- in 2018 voor het taalhuis 
beschikbaar te stellen vanuit de reserves en de kosten 
binnen BMWE te verdelen naar rato van de omvang van 
de gemeenten. 

11 Vaststellen bebouwde 
komgrenzen 

De raad besluit: 
De bebouwde komgrenzen van Uithuizen, Warffum, 
Roodeschool en Oosteinde aan te passen overeenkomstig de 
voorgestelde wijzigingen uit het raadsvoorstel. 

12 Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
gemeente Het Hogeland 

De raad besluit: 
- In te stemmen met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

gemeente Het Hogeland. 

13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 22 februari 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


