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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 31 mei 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, de heer A. van Kleef en de 
heer G. Martini; 
SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser 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: mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij (Gemeentebelangen) en 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 mevrouw Zuidema en 
wethouder Herkströter. 
 
De heer Slagter dient een motie vreemd aan de orde van de 
dag in. 
 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
 
Motie van treurnis 
 
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 
op donderdag 31 mei 2018 
 
Constaterende  dat 

 De minister van economische zaken en klimaat heeft 
aangekondigd dat de winning van aardgas uit het 
Groningerveld in de komende jaren afgebouwd gaat 
worden naar nul 

 Hij hieraan koppelt dat de versterking van huizen in 
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de aardbevingsregio ‘on hold’ gezet moet worden 

 Voor 1588 huizen het versterkingsrapport klaar is, 
waar nu niets mee gedaan wordt terwijl bewoners 
weten dat hun huis niet veilig is 

 Het inmiddels nog niet veiliger geworden is in het 
aardbevingsgebied 

 In de bestuurlijke stuurgroep niet meer gesproken 
mag worden over de versterking 

 Het vertrouwen in de overheid in dit dossier opnieuw 
een deuk oploopt 

 Afspraken zijn gemaakt met de regio en met 
individuele inwoners die niet nagekomen worden 

 De NCG dhr. Hans Alders heeft aangegeven door de 
huidige houding van het ministerie niet meer 
geloofwaardig in het gebied te kunnen opereren 

 Dhr. Alders het huidige beleid niet wenst uit te 
voeren en de conclusie hieraan heeft verbonden 
ontslag te nemen als NCG 

 
Is van mening dat 

 Gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden 
en de versterking onverminderd en zonder vertraging 
door moet gaan 

 
Spreekt uit 

 De houding van de minister van Economische Zaken 
en Klimaat te betreuren, omdat deze bijdraagt aan 
verminderd vertrouwen van Groningers, doordat 
afspraken niet nagekomen worden en onze inwoners 
terecht de indruk hebben dat ze aan het lijntje 
gehouden worden door Den Haag 

 Het terugtreden van Hans Alders als NCG te zien als 
de bevestiging dat de huidige governance 
onwerkbaar is, omdat de NCG te weinig mandaat 
heeft om los van EZK te opereren, omdat hij feitelijk 
ambtenaar van EZK is 

 Dat de structuur rondom het instituut NCG zodanig 
aangepast dient te worden dat de NCG echt een 
orgaan van Groningen wordt  

 
Verzoekt het college 

 Deze motie van treurnis naar de minister van 
Economische zaken en Klimaat te sturen 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
PvdA    Ab Slagter   CDA Alie Spijk 
VVD Lammert Westerhuis  SP Linda Visser 
GBE Rein Eisinga   CU Bert Rozema 
D66 Herman Nunnink 
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2 Vaststelling agenda De motie van treurnis wordt aan de agenda toegevoegd. 
Voor het overige wordt de agenda wordt conform 
vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers De heer Munters spreekt in op agendapunt 7. Aanvulling op 
Welstandsnota 2016 in verband met richtlijnen zonnepanelen 
binnen beschermd dorpsgezicht. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 28 maart 
2018 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 28 maart 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 heer Slagter geeft aan dat nu duidelijk is geworden dat er 
niet zal worden overgegaan tot verplaatsing van het 
aardgascondensaatoverlaadstation het Bestemmingsplan 
Roodeschool van de PM lijst kan worden gehaald en op 
datum gezet. Voor het overige worden LTA en bijlage voor 
kennisgeving aangenomen. 

5b) Terugkoppeling 
verbonden partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Vragenuur Hier wordt geen gebruik van gemaakt 

7 Aanvulling op 
Welstandsnota 2016 in 
verband met richtlijnen 
zonnepanelen binnen 
beschermd dorpsgezicht 

Mevrouw Spijk dient mondeling een amendement in waarbij 
het woordje niet (bij het tweede aandachtsstreepje) wordt 
weggelaten. 
 
Wethouder Sienot zegt toe met betrokkenen in gesprek te 
gaan en maatwerk te leveren, dit geldt ook voor mevrouw 
Wijnholds. De raad zal hierover schriftelijk worden 
geïnformeerd. 
 
Op basis van de uitleg van wethouder Sienot trekt mevrouw 
Spijk het amendement in. 
 
De raad besluit: 
- de ‘Aanvulling op Welstandsnota 2016 i.v.m. richtlijnen 

zonnepanelen binnen beschermd dorpsgezicht’ vast te 
stellen 

- De aanvulling niet ter inzage te leggen voor inspraak. 

8 Vaststelling 
bestemmingsplan locatie 
Usquert 

De raad besluit: 
Het bestemmingsplan locatie voormalig brandweerkazerne 
Usquert ongewijzigd vast te stellen. 

9 Vaststelling 
bestemmingsplan 
“Heliport start- en 
landingsplaats” 

De raad besluit: 
Het bestemmingsplan “Heliport start- en landingsplaats” vast 
te stellen 

10 Beschikbaar stellen krediet 
t.b.v. aanleg kunstgrasveld 
Roodeschool 

De raad besluit: 
1. maximaal € 410.000 beschikbaar te stellen voor de 

aanleg van een kunstgrasveld in Roodeschool 
(€ 230.000 ondergrond etc. en € 180.000 voor de 
toplaag) 
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2. de reserve investering kapitaallasten kunstgrasvelden 
van € 500.000 in te zetten ter dekking van de 
jaarlijkse kapitaallasten van bovengenoemde 
investeringsbedragen 

3. de begroting overeenkomstig te wijzigen 

11 M.e.r.-beoordeling 
(vormvrij) Nijverheidsweg 
te Uithuizen 

De raad besluit: 
dat voor het bestemmingsplan Nijverheidsweg geen 
milieueffectrapport/formele mer-procedure nodig is.  

12 Aanwijzen lid 
werkgeverscommissie 
beoogd griffier 

De raad besluit: 
- voor de periode tot 1 januari 2019 een 

werkgeverscommissie in te stellen voor het vervullen 
van de werkgevers-rol richting kwartiermaker/beoogd 
griffier; 

- het raadslid L.M. Visser als lid van deze 
werkgeverscommissie aan te wijzen. 

13 Uitvoering VTH taken Het 
Hogeland 

De raad besluit: 
De gekozen richting van het college te bekrachtigen 

14 Jaarrekening 2017 en 
begroting 2019 GR 
Groningen Seaports 

De raad besluit: 
Met instemming kennis te nemen van de concepten van de 
jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GR 
Havenschap Groningen Seaports en af te zien van het 
indienen van zienswijzen. 

15 Jaarstukken 2017 en 
Ontwerpbegroting 2019 
VKB 

De raad besluit: 
1. in te stemmen met de Jaarstukken 2017 van de 

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) en 
daarbij de volgende zienswijze mee te geven aan het 
bestuur: 
- de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) 

Jaarstukken 2017 en is tevreden over het resultaat. 
 
2. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 van de 

VKB en de zienswijze over de Ontwerpbegroting 2019 
uiterlijk vóór 14 juni 2018 middels een brief kenbaar te 
maken aan het dagelijks bestuur van de VKB. 

16a) Jaarstukken 2017 ODG De raad besluit: 
- Kennis te nemen van de jaarstukken van de ODG.  

16b) Begroting 2019 ODG De raad besluit: 
- kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2019; 
- in te stemmen met het reserveren van het totaalbedrag 

in de begroting van Het Hogeland 2019; 

- een zienswijze in te dienen met als strekking dat de 
hoogte van de bijdrage van Het Hogeland, op basis van 
nader uit te werken afspraken omtrent taakuitvoering 
van niet BTP taken, nog kan veranderen. 

17a) Jaarstukken 2017 WO 
DEAL 

De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de jaarstukken van de WO DEAL en 
de financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke 
boekhouding; 

17b) Begroting 2019 WO DEAL De raad besluit: 

 Een bedrag ad € 921.907 te reserveren in de begroting 

van de gemeente Het Hogeland voor uitvoering VTH 
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door WO DEAL; 

 Een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven 

dat de herindeling van invloed is op de uit te voeren 

taken.  

 
ZIENSWIJZE 
 
De raad van de gemeente Eemsmond kan instemmen met de 
begroting van de WerkOrganisatie DEAL voor 2019 waarbij 
het ervan uit gaat dat de deelnemers bijdrage van gemeente 
Het Hogeland aangepast wordt aan het takenpakket dat de 
Werkorganisatie voor de gemeente Het Hogeland zal gaan 
uitvoeren.  

18 Zienswijzen 
ontwerpbegroting 2019 
GR PG&Z en 
ontwerpbijstelling 
programma RIGG in 
begroting 2018 

De raad besluit: 
Geen zienswijze in te dienen. 

19 Ontwerpbegroting 2019 
en jaarstukken 2017 
VVWNG 

De raad besluit: 
In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de 
jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke regeling 
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

20 Jaarrekening en 
Jaarverslag 2017 GR PNG 
en Verantwoording 
uitvoeringskosten SoZaWe 
Hoogeland 2017 

De raad besluit: 
Met instemming kennis te nemen van de concept 
Jaarrekening en het Jaarverslag 2017 van Werkplein Ability 
en haar zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks 
Bestuur van Werkplein: 
  
De raad gaat akkoord met de inhoud van de concept 
Jaarrekening en Jaarverslag 2017 van Werkplein Ability 2017 
en het onttrekken van het negatieve resultaat van € 
124.000,- aan de algemene reserve van de 
Gemeenschappelijke Regeling. 

21 Jaarrekening 2017 en 
Begroting 2019 
Veiligheidsregio 
Groningen 

De raad besluit: 
- Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en de 

Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Groningen 
- Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2017 en 

de Begroting 2019 
- De Veiligheidsregio Groningen per brief op de hoogte te 

stellen van haar besluit 

22 Meerjarenkoers 
veiligheidsregio Groningen 
2018-2021 

De raad besluit: 
- Kennis te nemen van de meerjarenkoers veiligheidsregio 

Groningen  
- Te besluiten de volgende zienswijze zienswijze in te 

dienen: 
De gemeenteraad wordt graag op de hoogte worden 
gehouden van de financiële doorwerking van deze 
meerjarenkoers 

- De veiligheidsregio Groningen hiervan per brief op de 
hoogte te stellen.  
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23 Evaluatie en gewijzigde 
regeling financiële 
ondersteuning chronisch 
zieken en gehandicapten 

Wethouder Berends zegt toe na te zullen gaan of de 
hardheidsclausule kan worden toegepast in relatie tot de 
compensatie eigen risico 2018 en de raad hierover te 
informeren.  
 
De raad besluit: 

 Kennis te nemen van de evaluatie  financiële 
ondersteuning chronisch zieken en gehandicapte 
minima BMWE. 

 Kennis te nemen van de Beleidsregel financiële 
tegemoetkoming eigen risico zorgkosten BMWE 2018  

 De benodigde extra middelen om de regeling in 
gewijzigde vorm uit te kunnen voeren, te onttrekken 
aan de reserve sociaal domein voor het jaar 2018. En de 
begroting overeenkomstig te wijzigen. 

24 Motie vreemd aan de orde 
van de dag 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
 

Motie van treurnis 
 
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen 
op donderdag 31 mei 2018 
 
Constaterende  dat 

 De minister van economische zaken en klimaat heeft 
aangekondigd dat de winning van aardgas uit het 
Groningerveld in de komende jaren afgebouwd gaat 
worden naar nul 

 Hij hieraan koppelt dat de versterking van huizen in 
de aardbevingsregio ‘on hold’ gezet moet worden 

 Voor 1588 huizen het versterkingsrapport klaar is, 
waar nu niets mee gedaan wordt terwijl bewoners 
weten dat hun huis niet veilig is 

 Het inmiddels nog niet veiliger geworden is in het 
aardbevingsgebied 

 In de bestuurlijke stuurgroep niet meer gesproken 
mag worden over de versterking 

 Het vertrouwen in de overheid in dit dossier opnieuw 
een deuk oploopt 

 Afspraken zijn gemaakt met de regio en met 
individuele inwoners die niet nagekomen worden 

 De NCG dhr. Hans Alders heeft aangegeven door de 
huidige houding van het ministerie niet meer 
geloofwaardig in het gebied te kunnen opereren 

 Dhr. Alders het huidige beleid niet wenst uit te 
voeren en de conclusie hieraan heeft verbonden 
ontslag te nemen als NCG 

 
Is van mening dat 

 Gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden 
en de versterking onverminderd en zonder vertraging 
door moet gaan 
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Spreekt uit 

 De houding van de minister van Economische Zaken 
en Klimaat te betreuren, omdat deze bijdraagt aan 
verminderd vertrouwen van Groningers, doordat 
afspraken niet nagekomen worden en onze inwoners 
terecht de indruk hebben dat ze aan het lijntje 
gehouden worden door Den Haag 

 Het terugtreden van Hans Alders als NCG te zien als 
de bevestiging dat de huidige governance 
onwerkbaar is, omdat de NCG te weinig mandaat 
heeft om los van EZK te opereren, omdat hij feitelijk 
ambtenaar van EZK is 

 Dat de structuur rondom het instituut NCG zodanig 
aangepast dient te worden dat de NCG echt een 
orgaan van Groningen wordt  

 
Verzoekt het college 

 Deze motie van treurnis naar de minister van 
Economische zaken en Klimaat te sturen 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
PvdA    Ab Slagter      
CDA Alie Spijk 
VVD Lammert Westerhuis     
SP Linda Visser 
GBE Rein Eisinga      
CU Bert Rozema 
D66 Herman Nunnink 
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 

25 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 21 juni 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


