Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 26 april 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;
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;
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: De heer J. Schouten (SP), mevrouw D. Voskuil (SP) en mevrouw H.W.
Groenewoud (PvdA) en wethouder S.W.G. Herkströter- van Oijen

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten,
mevrouw Voskuil en mevrouw Groenewoud en wethouder
Herkströter. De voorzitter deelt mee dat van de heer
Schouten het bericht is ontvangen dat hij niet zal terugkeren
in de raad.
De heer Nunnink dient een motie vreemd aan de orde van de
dag in.
Raadsvergadering: 26 april 2018
Onderwerp: 5G internet
De raad van de gemeente Eemsmond op 26 april 2018 in
vergadering bijeen;
constaterende dat:
 er een experiment met een supersnelle mobiele 5Gverbinding in Groningen opgezet zou worden
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dat de verantwoordelijk staatssecretaris de uitrol van het
5G netwerk op 3,5 GHz-band in het noorden van
Nederland beperkt vanwege een satellietstation van
veiligheidsdienst (zie DvhN 15 maart 2018)



dit 5G netwerk op 3,5 GHz-band een belangrijke impuls is
voor ons gebied



het uitrollen van een 5G netwerk ongekende technische
mogelijkheden biedt voor o.a. de agrarische bedrijfstak
maar ook kansen biedt voor andere bedrijven en het
onderwijs



het van groot belang is dat Groningen blijft mee doen en
zeker niet achter mag blijven op de rest van Nederland



het achterwege blijven van de snelste netwerken niet ten
goede komt aan het gebied in relatie tot economische
investeringen, het onderwijs, de voorzieningen, de krimp,
het bedrijfsklimaat etc.



de Nederlandse veiligheidsdienst niet wil dat
telecomproviders de 3,5 GHz-band gebruiken voor het
5G-netwerk i.v.m. mogelijke storingen bij het Friese
afluister- en datasatellietstation te Burum.

Overwegende dat:


de verantwoordelijk staatssecretaris zich nu aan het
beraden is op mogelijke oplossingen



het achterwege blijven van dit 5G netwerk, op de 3,5
GHz-band, het Noorden van Nederland achterop stelt
t.o.v. de rest van Nederland



de Groningse economie mee moet kunnen groeien net
zoals de rest van de wereld en dat de nieuwste
technische ontwikkelingen daarbij horen

spreekt uit dat:
 de raad van Eemsmond zwaar teleurgesteld is in het
besluit van Economische zaken en Klimaat om (voorlopig)
geen 5G netwerk aan te leggen in Noord Nederland.
Verzoekt het college:
 de teleurstelling van de Raad van Eemsmond over te
brengen aan betreffende staatssecretaris van
Economische zaken en Klimaat.
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het ministerie Economische zaken en Klimaat op te
roepen om met hoogste prioriteit naar mogelijkheden te
zoeken om alsnog een 5G netwerk uit te rollen zoals
eerder gepland.

en gaat over tot de orde van de dag.
Uithuizen, 26 april 2018
Namens D66,
Herman Nunnink, fractievoorzitter
2
Vaststelling agenda
De motie 5G internet wordt aan de agenda toegevoegd. Voor
het overige wordt de agenda wordt conform vastgesteld.
3
Spreekrecht burgers
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
4
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 28 maart de besluitenlijst van 28 maart 2018 overeenkomstig het
2018
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 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
6
Vragenuur
De fracties van het CDA, GemeenteBelangen en SP hebben
vragen gesteld over inrichting Schoolstraat Usquert, overgang
jongerenwerk, nieuwe school in Uithuizen, treinaansluiting
op veerboot Borkum, cursus gemeenteraadspolitiek voor
middelbare
scholieren,
algemene
verordening
gegevensbescherming en bestuursakkoord versterking. De
vragen zijn beantwoord.
7
Verordening Re-integratie De heer Slagter dient een amendement in.
Participatiewet, IOAW en
IOAZ BMWE 2018 en Amendement
Verordening
cliëntenparticipatie
Raadsvergadering 26-04-2018
Participatiewet, IOAW en
IOAZ BMWE 2018
Onderwerp: verordening re-integratie Participatiewet, IOAW
en IOAZ BMWE 2018
Overwegende dat:
 De raad wordt gevraagd de verordening re-integratie
Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 vast te
stellen;
Gelet op het feit dat:
 In artikel 8, lid1 van de verordening onder de kop
Participatieplaats het college een persoon van 27
jaar of ouder met recht op algemene bijstand
overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde
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additionele werkzaamheden kan laten verrichten;
 De betreffende persoon op basis van bovengenoemd
artikel lid 3 een premie ontvangt van €300 per zes
maanden bij een werkweek van minimaal 24 uur per
week, mits in die zes maanden voldoende is
meegewerkt aan het vergroten van de kans op
inschakeling in het arbeidsproces;
 Artikel 10a lid 6 van de wet gemeenten de
mogelijkheid biedt om een maximale premie van
€2416 per kalenderjaar te verstrekken;
Als ook overwegende dat:
 De grens tussen ‘echt’ werk en vrijwilligerswerk
vervaagt;
 Wij willen dat alle inwoners naar vermogen
participeren;
 Niet voor iedereen ‘echt’ werk onmiddellijk is
weggelegd;
 Het aanbod aan ‘echte’ banen in onze regio beperkt
is;
 Iedere inwoner recht op ondersteuning en
begeleiding naar ‘echt’ werk of vrijwilligerswerk
heeft
 Werk in welke vorm dan ook structuur geeft aan het
leven van mensen en tevens, maakt dat je erbij
hoort, contacten opdoet en jezelf ontwikkelt;
 Wij mensen willen belonen die de handen uit de
mouwen steken;
 Voor vrijwilligerswerk ook een vergoeding bestaat.
Dient de fractie van de PvdA een amendement in tot
wijziging van artikel 8 lid 3 van de verordening re-integratie
Participatiewet BMWE 2018:
 Zodanig dat in vernoemd lid het bedrag van €300 per
zes maanden wordt gewijzigd in het bedrag van de
jaarlijks maximaal toegestane
vrijwilligersvergoeding (conform opgave
belastingdienst per 1 januari van het jaar waarvoor
de vergoeding wordt toegekend);
 De meerkosten in de bestuursrapportage mee te
nemen.
Ondertekening:
De fractie van PvdA
Ab Slagter
Lya Groenewoud
Wethouder Berends zegt een memo toe, waarin de
consequenties van het amendement worden uitgewerkt. De
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heer Slagter trekt vervolgens het amendement in. De inhoud
van het memo kan aanleiding vormen in een later stadium op
de besluitvorming terug te komen.
De raad besluit:
De verordeningen vast te stellen:
- Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en
IOAZ BMWE 2018
- Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet,
IOAW en IOAZ BMWE 2018
De volgende verordening of delen van verordening in te
trekken:
- De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE
2016;
- Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening 2017;
- De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet
BMWE 2016.
8

Actualisatie
exploitatieopzetten 2018
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Motie 5G internet

De raad besluit:
 de herziene exploitatie opzetten: Almersma, LTS locatie
en Scherphorn Noord 2018 vast te stellen;
 het verschil tussen verkoopprijs van de kavels en de
boekwaarde van het plan De Laan Zuid in Warffum toe
te voegen aan de voorziening 'woonrijp maken'.
De heer Nunnink wijzigt de motie vreemd aan de orde van de
dag in:
Raadsvergadering: 26 april 2018
Onderwerp: 5G internet
De raad van de gemeente Eemsmond op 26 april 2018 in
vergadering bijeen;
constaterende dat:
 er een experiment met een supersnelle mobiele 5Gverbinding in Groningen opgezet zou worden


dat de verantwoordelijk staatssecretaris de uitrol van het
5G netwerk op 3,5 GHz-band in het noorden van
Nederland beperkt vanwege een satellietstation van
veiligheidsdienst (zie DvhN 15 maart 2018)



dit 5G netwerk op 3,5 GHz-band een belangrijke impuls is
voor ons gebied



het uitrollen van een 5G netwerk ongekende technische
mogelijkheden biedt voor o.a. de agrarische bedrijfstak
maar ook kansen biedt voor andere bedrijven en het
onderwijs



het van groot belang is dat Groningen blijft mee doen en
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zeker niet achter mag blijven op de rest van Nederland


het achterwege blijven van de snelste netwerken niet ten
goede komt aan het gebied in relatie tot economische
investeringen, het onderwijs, de voorzieningen, de krimp,
het bedrijfsklimaat etc.



de Nederlandse veiligheidsdienst niet wil dat
telecomproviders de 3,5 GHz-band gebruiken voor het
5G-netwerk i.v.m. mogelijke storingen bij het Friese
afluister- en datasatellietstation te Burum.

Overwegende dat:


de verantwoordelijk staatssecretaris zich nu aan het
beraden is op mogelijke oplossingen



het achterwege blijven van dit 5G netwerk, op de 3,5
GHz-band, het Noorden van Nederland achterop stelt
t.o.v. de rest van Nederland



de Groningse economie mee moet kunnen groeien net
zoals de rest van de wereld en dat de nieuwste
technische ontwikkelingen daarbij horen

spreekt uit dat:
 de raad van Eemsmond zorgen heeft over het besluit van
Economische zaken en Klimaat om (voorlopig) geen 5G
netwerk aan te leggen in Noord Nederland.
Verzoekt het college:
 de bezorgdheid van de Raad van Eemsmond over te
brengen aan betreffende staatssecretaris van
Economische zaken en Klimaat.


het ministerie Economische zaken en Klimaat op te
roepen om met hoogste prioriteit naar mogelijkheden te
zoeken om alsnog een 5G netwerk uit te rollen zoals
eerder gepland.

en gaat over tot de orde van de dag.
Uithuizen, 26 april 2018
Namens D66,
Herman Nunnink, fractievoorzitter
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Benoeming beoogd griffier

De motie wordt met veertien stemmen voor en nul stemmen
tegen aangenomen.
De raad besluit:
1.
De heer Pieter Norder, geboren op 29 april 1968,
wonende te Winschoten in vaste dienst te nemen per
6

11

Sluiting

1 juni 2018 als beoogd griffier / kwartiermaker tot 1
januari 2018, voor 1 fte (36 uur);
2.
Samen met de raden van de gemeenten Bedum, De
Marne en Winsum de heer Pieter Norder bij
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
voor te dragen op grond van artikel 61 Wet Arhi om
door Gedeputeerde Staten te worden benoemd als
tijdelijk griffier;
3.
Een voorstel voor te bereiden zodat de
gemeenteraad van Het Hogeland in de eerste
vergadering op 2 januari 2019 de heer Pieter Norder
kan benoemen als griffier van de gemeente Het
Hogeland.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 31 mei 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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