Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 22 december 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

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 P.H. op ’t Holt.
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

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

Vaststelling agenda

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn geen
berichten van verhindering binnen gekomen.
Mevrouw Voskuil dient namens de SP en D’66 een motie
vreemd aan de orde van de dag in.
Motie
Winstuitkering CVW (centrum veilig wonen)
De raad van Eemsmond bijeen op 22 december 2016
constaterende dat:
de raad niet op de hoogte is gesteld van het feit dat het
CVW volgens een verdienmodel werkt en daarbij een winst
heeft behaald van € 2,1 miljoen
het verdienmodel eruit bestaat dat met de NAM is
afgesproken dat bovenop de uurtarieven een toeslag wordt
betaald
De NCG in gebreke is gebleven door deze informatie niet
met de raad te delen
overwegende dat:
Deze winst ten koste gaat van de schadeafhandeling
Het vertrouwen in het Centrum Veilig Wonen onherstelbare
schade heeft opgelopen.
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Dit niet bijdraagt aan de maatschappelijke opgave: “herstel
van vertrouwen”.
verzoekt het college:
De NCG aan te sporen om te komen tot een onafhankelijk
Centrum Veilig Wonen zonder verwevenheid met de NAM,
Shell en Exxon.
Een Centrum Veilig Wonen zonder winst oogmerk, met de
status Non profit organisatie
Deze
motie
te
sturen
aan
de
andere
11
aardbevingsgemeenten, Provinciale staten, de Nationaal
Coördinator Groningen, ministerie van Economische zaken
en mee te nemen in de stuurgroep.
Dirkje Voskuil, raadslid SP
Peter op ’t Holt, fractievoorzitter D’66

De heer Eisinga dient namens de fracties van
Gemeentebelangen, SP, CDA, PvdA, ChristenUnie en D’66
een motie vreemd aan de orde van de dag in
Motie
Steun voor de voedselbank
De raad van de gemeente Eemsmond in vergadering bijeen
op donderdag 22 december 2016
Constaterende dat:
De
Stichting
Voedselbank
Hoogeland
een
decemberactie voert van 17 tot en met 23 december
2016;
De oproep tot actie breed gedragen wordt door onder
meer burgers, verenigingen, kerken, sportclubs,
scholen en bedrijven;
De stichting Voedselbank een beroep heeft gedaan op
de politieke fracties van de raad van Eemsmond om
inzamelacties te houden;
Overwegende dat:
De Stichting Voedselbank Hoogeland de armsten in
de gemeente Eemsmond helpt door ze tijdelijk te
voorzien van voedselpakketten;
De Stichting Voedselbank Hoogeland van de
gemeente Eemsmond een subsidie in het kader van
het minimabeleid ontvangt om de gevolgen van
armoede te verlichten en mensen duurzaam uit de
armoede te helpen;
De structurele giften door het jaar heen niet genoeg
zijn;
Verzoekt het college:
een extra subsidie te verlenen van 500 euro aan de
Stichting Voedselbank Het Hoogeland ten behoeve
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van de decemberactie 2016
En gaat over tot de orde van de dag.
Rein Eisinga, fractievoorzitter Gemeentebelangen
Linda Visser, fractievoorzitter SP
Alie Spijk, fractievoorzitter CDA
Ab Slagter, fractievoorzitter PvdA
Bert Rozema, fractievoorzitter ChristenUnie
Peter op ’t Holt, fractievoorzitter D’66
Beide moties worden behandeld nadat alle overige punten
op de agenda zijn behandeld.
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5a)

5a)
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5b)
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Met in achtneming van het voorgaande wordt de agenda
conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
Vaststelling
van
de De besluitenlijst van 8 december 2016 wordt conform het
besluitenlijst: 8 december opgestelde concept vastgesteld.
2016
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 en interne De LTA (met bijlage en interne actielijst) worden voor
actielijst
kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden De heer Dijkhuis geeft een terugkoppeling van de
partijen
vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar Primair Onderwijs
Noord Groningen gehouden op 12 december 2016. Het
schriftelijk verslag van deze vergadering zal te zijner tijd ter
informatie aan de raad verstuurd kunnen worden.
Begrotingswijzigingen
De begrotingswijziging nummer 2 van het jaar 2017 wordt
overeenkomstig het voorstel van het college vastgesteld.
Opiniërende
bespreking Op grond van de opiniërende bespreking worden de
van
het volgende punten aan het college mee gegeven ten behoeve
Herindelingsontwerp
van het herindelingsontwerp:
1.

Bijlage: een aanzet voor de visie uit het verkennend
startdocument
Met het vaststellen van het herindelingsontwerp
worden ook de bijlagen vastgesteld. De raad van
Eemsmond stelt voor om voornoemde bijlage voor
kennisgeving aan te nemen en geen onderdeel te
laten zijn van de besluitvorming, omdat in de visie
wordt uitgegaan van het startdocument van
september 2016. Dit startdocument is (ook) niet door
de raden vastgesteld.

2.

Invoering omgevingswet
De invoering van de omgevingswet is een
omvangrijke operatie en dat vraagt heel veel en vooral
zorgvuldigheid. De uitvoering zal in gezamenlijkheid
worden opgepakt. De raad van Eemsmond vraagt
hiervoor aandacht en stelt een apart traject voor de
invoering van de omgevingswet voor. Mede omdat de
invoering van deze wet waarschijnlijk later zal
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plaatsvinden dan de herindeling. Het onderwerp dient
wel in de visievorming meegenomen te worden, maar
niet helemaal worden uitgewerkt.
3.

Aandacht
voor
burgernabijheid/
burgerparticipatie/burgerbetrokkenheid
De werkgroep visievorming wordt verzocht om extra
aandacht te besteden aan de wijze waarop
burgerbetrokkenheid vorm en inhoud krijgt.

4.
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Voorstel tot het instellen
van
een
raadsklankbordgroep
herindeling
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Indienen
zienswijzen
Dekkingsplan 2016-2020
Veiligheidsregio Groningen

Eemshaven
De Eemshaven brengt verantwoordelijkheden met zich
mee en vergt veel kennis. De haven moet
mogelijkheden hebben (krijgen) in de nieuwe
gemeente en niet te veel onmogelijkheden. Er komt
binnen kort een nieuwe structuurvisie.
Met in achtneming van de gemaakte opmerkingen
aangaande:
a) een evenredige verdeling over de vier raden bij
afschaling conform het groeimodel;
b) ruimte voor eigen agendabepaling en
c) de wijze waarop besluiten tot stand komen besluit de
raad:
In te stemmen met het instellen van een
raadsklankbordgroep BMWE-herindeling;
De Notitie instellen Raadsklankbordgroep BMWEherindeling vast te stellen.
De burgemeester zegt toe dat de volgende vraag van de
heer Rozema schriftelijk zal worden beantwoord:
Wordt in de rijksbijdrage rekening gehouden met
landelijke gebieden met een behoorlijke mate van
uitgestrektheid?
De burgemeester zegt toe dat de volgende vraag van de
heer Van Kleef schriftelijk zal worden beantwoord:
Wat is de verantwoordelijkheid van de VRG met
betrekking tot het maritieme gedeelte?
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De raad besluit:
de volgende twee zienswijzen in te dienen en ter kennis te
brengen van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio:
 De gemeenteraad van de gemeente Eemsmond roept
de Veiligheidsregio Groningen met klem op om op
korte termijn de repressieve brandweerzorg in de
Eemshaven, in afstemming en overeenstemming met
het bedrijfsleven, zodanig in te richten dat kan worden
voldaan
aan
de
wettelijke
taken
en
verantwoordelijkheden van de burgemeester als
eindverantwoordelijke voor de openbare orde en
veiligheid waaronder brandweerzorg.
 De gemeenteraad van de gemeente Eemsmond vraagt
de VR Groningen om een aantal preventieve
maatregelen te treffen in de gemeente in het kader
van brandveilig leven.
Scholenprogramma
De raad besluit:
bouwkundig versterken en Kennis te nemen van de ontwikkelingen en plannen
de
toekomst
van
voor
de
schoolgebouwen
inclusief
overige

4

schoolgebouwen
in
gemeente Eemsmond
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14

de

kindgerelateerde voorzieningen;
Het college opdracht te geven om, conform de
uitgangspunten, de
verdere planvorming ter hand te nemen;
De financiële middelen, uit het scholenfonds en de
vrijkomende budgetten door de NAM voor nieuw- en
verbouwplannen, beschikbaar te stellen en onder te
brengen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve
Transitie scholen, waarbij de afspraak om na verdere
planvorming per project afzonderlijke voorstellen te
ontvangen, inclusief de financiële consequenties;
Op voorhand akkoord te gaan met aanwijzing van het
scholenfonds
ter
dekking
van
kosten
voor
duurzaamheidsmaatregelen bij de Nieuwe School
Uithuizen t.h.v. € 338.674;
Akkoord te gaan met het voorstel om gedurende de
looptijd van het onderhavig programma, blijvend
schriftelijk relevante informatie te ontvangen en
minimaal 1 maal per jaar een raadsbehandeling aan dit
onderwerp te wijden.
Verordening
kwaliteit In reactie op de vragen van de heer Van Kleef aangaande
vergunningverlening,
de kwaliteitseisen ten aanzien van zowel de medewerkers
toezicht en handhaving als de organisatie (pagina 2 van het raadsvoorstel) zegt de
omgevingsrecht
burgemeester toe dat dit aspect schriftelijk nader zal
EEMSMOND
worden toegelicht.

Decemberrapportage 2016

-

De raad besluit:
De VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING,
TOEZICHT
EN
HANDHAVING
OMGEVINGSRECHT
EEMSMOND, vast te stellen.
In reactie op het mondelinge voorstel van de heer Slagter
om het bedrag voor de garantiebanen 2016 zijnde 20.000
euro te reserveren voor volgend jaar (in plaats van te laten
vervallen) zegt wethouder Berends toe dat het college dit
voorstel overneemt.

De raad besluit (gewijzigd):

in te stemmen met de financiële voorstellen in de
decemberrapportage; met dien verstande dat het
bedrag voor de garantiebanen zijnde 20.000 euro
wordt overgeheveld naar 2017;

het incidenteel overschot inclusief toevoegingen en
onttrekkingen van reserves van € 58.207 toe te
voegen aan de algemene reserve;

de begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.
Motie vreemd aan de orde Op grond van de beraadslagingen besluit mevrouw Voskuil
van de dag: Winstuitkering om deze motie in te trekken.
CVW
(centrum
veilig
wonen)
Motie vreemd aan de orde In antwoord op de vragen van de heer Westerhuis
van de dag: Steun voor de aangaande de toename dan wel afname van het aantal
voedselbank
mensen dat gebruik maakt van de voedselbank zegt de
voorzitter toe dat het college dit gaat monitoren en de raad
hiervan schriftelijk in kennis zal stellen.
De motie wordt unaniem aangenomen
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 19 januari 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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